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रिवपूजांशतकम् । ८६4 

स्थितं समेन्तात्सत्ैतः स्थितैरिति देषः, अमरगगेदेवप्मूहः ` 
स्तृतं भ्शचोसितं व्याघ्रहति व्याघ्रस्य शरद्य तिमे तद् 

` सानं १रिदधानं विश्वाद्यं विहवस्य जगत भ्रां तकारणंभुतंमत 
एव वि््ववेन्ये विग्स्य वन्धं नमनार निखिलभयहरं निसिे 
सर्मरस्तं यद्य समस्तानां चा भयं भीतिस्तस्य दरं नाशकं पञ्च 
वध्र पञ्चसंस्यानि वक्राणि षदनानिं यस्यस तथोक्तस्तें चिः 
नं त्रिसंरूयानि नेतोयि कोचनानि यस्प तं नित्यं ` सदरं हेः 
हां शिवं घ्यायच्च्चिन्तयेदिति लोकिकाथंः॥ १० ॥ 

इत्यनेनेवं ध्याने कंतेन्यमिति दषः । प्रकृतपूजोययुक्तम- 
स्याथ निंरूपयिष्यमाण आह गयेन । 

अथाऽस्य विवरणम् । 
प्रयेति । श्रथ ध्यानश्ाकोदाहरयानन्तरमस्य ध्यानश्चो- 

कस्य विवरणं व्याख्यानं क्रियत इति शेषः । 

तत्र ध्यायेदित्यादिपदतयेस्य विवरणम् । 
एवं ध्यानश्ोकनव्याख्याननिरूपणं प्रतिद्ायेदानीमादो 

ध्यायेन्नित्यं महेशमिति पडत्रयस्य तात्पर्यं निरूपयिष्यनाधेनाह 
त्ति । तत्र घ्यानश्छोकविवरणे नित्यं महेक्षं ध्यायन्तीति पद- 
यस्य, विवरणं व्याख्यानं क्रियत इति शषः । तदेव शोकेनाह । 

अनित्ये नित्यं विरसा नित्ये नित्यं धृततताः | 
नित्ये महेशं ध्यायन्ति निलयानित्यकिविकिनः ॥ १ १॥ 

श्रनित्य इति । है शिष्य श्रनित्ये कालत्रवेप्यदरपे- 
ऽतात्पमूते दैतभपखे नियं सर्वदा विरसा विगतो रसः 
सुखं येषां तथाभूताः, किञ्च नित्ये कालतरयेऽप्यवाध्य आ- 
स्मखरूपे नित्यं सवदैव धृतव्रता शतं शीतं तरतं श्रव 

१० 



८६६ बोधसारे । 

णद्यतुषटठाननिथमो यस्त तथोक्ता निस्यानित्यविेक्िनो 
निस्पं .काटत्रयाबाध्यमात्मयेतन्यमनिस्यमनात्मरूपं द्ेतं ते 
विविच्यते अननेति निद्यानियदिवेक अतमानात्मपृथस्कन्नानं 

येषामस्ति ते तथाभूताः नित्यं काडत्रयाबाप्यपात्मखरूपं महे- 

दामन्तयाम्यारोपाधिषटठानं सेदवरं, यद्रा नित्यं सवदैव यथा 
मवति तथा ध्यायन्ति चिन्तयन्ति अनियान्निखमास्मानं एथक्छय 

नित्यात्मखरूपम्प प्राप्तये सवदा भ्रवयायनुष्ठाननियमवन्तो नि- 

स्यासमस्फुरणपुषेकं श्रवणा व्राहयत्र कारूमतिक्रामन्ति तदेवात्र 
ध्यानशब्देन विनरक्षितमिति भावः ॥ ११॥ 

एवं ध्यायेन्नियमहेश्चपदानां तास्पयर्माभषयेदानीं रजतमि- 
रिनिभमिति पदं व्याख्यास्यन् गद्यन प्रतिजानीते । 

अजथ रजतगिरिनिमभिव्यस्य विवरणम् । 

श्रयेति। अय ध्यायेन्नित्यं महेश्मितिपदजयन्याख्यानानन्तरं 
रजतगिरि निममिति पदस्य विवरणं क्रियत इति शेषः । तदेव 
पर्ब । 

रजतस्य गिरिः शंभुः क्षाम्भवानां परं धनम् । 
धनन तेन पणानां दर्दरं न वियते ॥ १२ ॥ 

रजतस्येति । रजतस्य यथा रूप्यं पपथनितादकं सर्वेषां 
पुखननकं च भवतीति भरसिद्धं तथा$ऽनन्योपि 'आनन्दाद्धथेव 
खल्विमानि यतानि जायन्तः इत्यादिश्रुतिभिः स्ेजमभिवांद- 
कुप्रतिषावनाद् "एष दहेवानन्दयाति, एतस्येनानन्दस्यान्यानि 
भूतानि माजानुपर्जवर््त"यादिश्रुतिभिश्चनन्दत्ानरूपणाच्चा- 
नन्दस्प स्नत््ाम्प्रतया स रजतपदेनात्र ग्रः) तस्य गिरिर 
गिर; पवत अध्नन्दत्नमूदर्यः, योऽत एव श्म्डुः भ्र खं 



रिव॑पूजाशतकम् । <६७ 

भवत्यस्मादिति क्षम्युः समस्तयुखपरदः परमात्माऽस्ति अतः 
स जाम्भवानां शम्भोरेव हिना ये सेवकास्षां, यद्रा क्षम्भुरेव 
शाम्भवास्तषां हितार्थे खार्थे बा तद्धितः, परयूत्छृष्टं धन द्रव्य 
मसि द्रव्यसाम्यमेव दीयति धनेनेति, तेन प्रत्पगभिन्नव्रह्मख- 
पेण धनेन द्रव्येण प्रीतिविषयेणे्थंः, पूर्णानां तृप्तानां विदुषां 
दरिद्रं दारिद्र दुःखमदा दर्गतिस्तस्य भावस्तच््वं न विद्यते 
नारित अत एब रजतवत्सुखमाधनत्वाहःखसखरूपदारद्रनिवर्क- 
ताशवानन्दसमूहरूपत्वादपि आनन्दात्मनः शिवस्वं रजतगिरि- 
साम्य प्रतिपादितमिति मषः॥ १२॥ 

एवं रजतगिरिनिममिति पदस्य सात्फयमभिधागरेहार्नीं 
चारुचन्द्रावतसपिति पदतासय दशितं गयेन प्रतिजानीते । 

अथ चारुचन्द्रावतंसमिव्यस्य व्रिवरणम् । 

अथेति । भ्रथ रजतगिरिनिमपितिपडव्यारूयाननिदूपणानन्तरं 
चारचन्द्राबतप मित्यस्य चारुचन्द्रा्तसमियवं रूपं यत्पदं तस्य 
विवरणं व्याख्यानं कियत इति शषः । तदेव शोकेनाह 

दुदात्मा शीतला कान्ता सूृष््मा बोधका परा । 
वक्रायते दुरापेयं चन्दरचडा विभति ताम् ॥ १३ ॥ 

शुदेति। हे सिष्य शुद्धात्मा शद्धः प्रपञ्चरागादिकरङ्कदन्य आला 
स्वरूपं यस्या; सा तथोक्ता ऽत एव इमतला तापजपानवत्तयत्री 
स्वतश्च वापत्रपहीनाऽत एव॒ कान्ताऽऽनन्डरूपलत्ाकमनीयः 
सष्मा सकष्मास्मविषयत्वादुटत्यन्तराविषयलसाच तन्त्री षरा सवो 
त्कृष्टा ऽऽत्मकिषयत्वात्स्वतश्च सवेदत्तिभ्य उत्छरषएटताच्च परा प्रप- 
दन्य, एवं विषा या बाधकला बोधरूपं प्रय मामन ब्रह्मचैतन्यं 
कङपति श्रवुभवतीति सा तथोक्तंयमुक्तलक्षणा तिचारूषा 



‹ ८ , कषर } 

छचदृरापा दःसेन क्ठेमेनाऽमोववे सा तथ) धरूताऽवं दव 
केका ते वक्रमिवाचरदीति सा हका भनति दरापत्वमेव वसा 
तकभाव इति पावः, वामुक्तलक्षणां . इक्क मोह्कादकलाच्- 
तरं वस्पास्तां विभति भरति अतः शिषस्वया वोधर्ला- रणया चन्द्रचढश्न्द्क्तवि स्वसंसृष्ं ङतारम दिद्मतीति चन्द्रो भोष श्वृदायां चृडोपलद्निवमस्े पस्य स ब्रथोकः भर -सिद्धोऽस्तीति मेषः ॥ १३॥ + ५ एवं चारुचन्दरागतन्मिति शवस्य व्रारपयेपाभषायेदार्नी रत्नाकरपोऽ्ञ्वराङ्कमिति प्रदस्य दातपमभिषातं गमने अति- ज्ातीते । 

थ रसाकल्वाञ्ज्वलाङ्गमिलयस्य विवरणम् | 
अपेति । अथ चारुचन्द्राचतन्समितिः पवस्व तात्फ्यनिरूप- गानन्तरं रत्नाकरपोज्ज्वाङ्गमिति पदस्य विभरण स्याङ्यानं कियत इति पेषः । तदेव शकना. । 

` योगदीक्षामयान्येव बोधरतानि कामि चित् 
` दधाति शंकरोऽतोऽस्य रलाकत्पोञ्वलाङ्ता॥ 9 ४॥ 
योगदीक्षेति । हे शिष्यं योगदीक्तामयानि योगः कूटस्थ- बह्मणोभांगत्यागलक्तशया विरुदरांशतल्यागेन चिन्पात्रश्पेखनयं 

स्य ब्रात संस्कारो जासनेस्यथः, तन्मयानि तश्मसुराणि कानि चिदनिषेचनीयानि बोधुरत्नान्येव बोधा जीवव्रह्मकमपिषयायि ्रानन्येष् रत्नानि स्वपरकाश्द्धपे रत्नसदश्वाद्रवानीव दभाति 
विमति भत. एव्. श्रङ्कगस्तरेष स्ानस्नेः समल्तप्तशस्णासतनजी. 
वरान श्.खखं करोतीति शङ्करः, अनन स्वङृानमदा युररेव प्, -श्तर्पतया दूर इति प्वनिततमतो बोधरवधारया देवाऽ 



रि वधूञाशस्कम् । ८६९. 

नरह्मत्मगुरा श्वस्य रत्नाकर्पोज्वलाङ्गता सरभकाशलेन रत्नतु- 
स्यो ेषज्ञवलमङ्गं खरूपं यस्य स्वभकाशन बोषमक्षा्ेन चा- 

तं भकाश्रखरूप इयर्थः, तस्य भाव्रलत्ताऽस्तीति ज्या ॥१४॥ 
एकं रत्नाकरपाञ्ज्वलाङ्कमिति पदस्य तासर्यं निषप्यद। नीं 

परशदस्तपस्य तात्पयेमभिधातुं ग्न पतिजानीते । 

अथ परहहस्तपदव्रिवरणम् | 
भयेति । भ्रथ रत्नाकल्याज्ञ्वलाङ्मिति पदस्य. उयारूयाना- 

नन्तरं परशुहस्तपरदस्य विवरणं उ्पाङ्पाने क्रियते इतिं क्षः 
तदेष श्ोकमाह | 

येन मोहवनं छिन्नं कदाचिन्न प्रोहति, । 
स ब्रोधः परशुस्तीषणो हरस्ते द्रस्य वर्तते ॥ १५॥ 

 येनेति। हे दिष्य येन जीतरत्रहक्यप्रिषयेण ` बोधपरश्ुना 
माहवनं मोहाऽज्गाने तदेव वनमरण्यं कामादिग्याघ्रनिवामलसन 
मयहतुत्वादरण्यलरं मोहस्यति मावः, ताच्छन सनिङ्कत्तं सत्क- 
दाचित्कस्मि्नापि समये कालत्रयपीलर्थः, न परोहनि नोतदते 
स उक्तरक्षणः परशुः परमभिन्न भ्रालमनि मेदकारणभूतं ` मायां 
तैक्काय चं शात्त्यति खण्डयतीति पर्रस्नीक्ष्णो . मदकारणान्ना- 
नादिमेद्ने तीव्रा बाधां श्वानमेव्र ज्ञेयः, स रुद्रस्य गदयति 
खमम्बरद्धं जावमिति रूवहङ्कारस्तं रानि नेहनानास् किंञन"त 
श्रुतिदष्ट्या बाधिनत्वत्त्रत्मम्रसेनाङ्गीकरोातीति रुद्रः परमां 
सखशूपा गुरुस्तस्य हस्ते साख्वमोग' निजो बाहू इत्युक्तलरा- 
ता स्वारूयहस्ते बतेते ति्रति.॥ १५ + 

शच परशुहस्त व्याख्यायदार्न। गृगदस्तसे व्वारूपरापं 
मेन भवरिजानीते । 
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अथ मृगहस्तषदविवरणम् । 
अथोति। अय परशुहस्तत्वव्याख्यानानन्तरं सगहस्तत्यवि- 

वरणं श्ुगरस्तत्वं यच्छस्योक्तं तस्प व्यारूयानं विवरण [क्रियत 
इति शेषः । तदेवइकोकेनाह । 

धतुं न शक्यते धीरैर्यो धृतोऽपि पलायते । 
रीलयैव धृतो हस्ते शम्भुना स मनोगः ॥ १६॥ 

धत्तुमिति । हे शिष्य धौर्ह्मचयाविसाधनसम्पन्नरवि्नैः 
पराभूतादपि मनसः स्थेयैसम्पादने योगाम्पासादपरादतेश्वायं 
मनाग्गो ग्न्त विषया अनेनेति षग. मनोशूपो मगो पर्त 
स्वाधीनीौकरतु न शक्यते न सम्यत, कि कद् कियो मनो्गो 
धूतोपि स्वाथीनीङृतोपि पलायते द् रादृष्रं गच्छति स उक्तल- 
णो मनोश्गो मनधित्तं तदेष मृगयति बिषयानिति ग्रगो 
मन एव मृगोऽत् ग्राह्य, शम्भुना शम्भरत्यस्पाञ्जगतो मुुश्चुणां 
च स शम्धुप्तेन, एतेन हानयोगाभ्यां सुयुश्रणां युक्तथदः 
परत्रह्मस्वरूपागुरशिगो ग्राह्य, गुररंह्यत्वादिस्शनेः, "एष ह्येषान- 
न्दपाती'ति श्रुतेश्च ब्रह्मातमगुरोः शम्भुलं हेय, डीसयैव ऋ रये 
हस्ने यागारूयदस्ते धृतो भरतः ्थिरसं सम्पा वेशीङ्त 
इ्य्थंः ॥ ९६ ॥ 

एवं श्गहस्तत्वं व्यारूपायेदानीं वरहस्तलवं ष्याचिख्या- 
सु्गध्ेनाह् । 

अथ वरहुस्तत्वत्रिवरणम् । 
अथति । भ्य स्धगहस्तसव्यारूग नानन्तर वरहस्तत्वनिरण 

शिव यदररहस्ततवं भोक्त तस्य विवरणं व्याख्यानं क्रियत इति 
शषः । तदेब परथेनाह । 
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 वराथंभिवेरेण्याय दृतो येस्तु वरः स तम्| 
वरं ददाति हस्तेन वरदस्तेन रकरः ॥ १७ ॥ 
वराथिभिरिति । हे शिष्य चेभुमुक्ूभिवरा्थभिरवर 

जीवत्रह्षक्यमाबलक्षगां मोक्ष्मयन्त इच्छन्ति ते वथोक्तास्तै- 
मो्षस्येव धर्माचर्थेषु ब्रष्ठतवाद्ररेणएयाय वरेण्यं सर्वजनैः भायैनीयं 
बह्मपुखं तत्र प्तु इतो याचितः सेतिता बा यः शिवः सद् 
लक्षणो ब्रह्मरूपो गुरुरेव तं बरं ब्रह्मभावलक्षणं भ्रेष्ठमर्भं हस्तेन 
वेदान्तादिरदध सांरूयदस्तेन ददात्यर्पयति स्वात्मन्पेवासङ्गत्व!दि- 
सक्षणपरदशनन बह्मभावपाकलत्वान्मोक्षं ददातीस्थः, तेन कारणेन 
वरदा बर मोक्षं ददातीति वरदोऽत एव शङ्करः समस्तस्वक्ष- 
रणा गतसुखकरो ऽस्तीति हेयः ॥ ९७॥ 

एतं वरदहस्तत्वं व्याख्यायेदानीमभीतिदस्तत्वं व्याख्यात 
गेन भरतिजानीते । 

 अथाऽभीतिहस्ततववरणम् । 
अथेति । प्रथ वरहस्तत्वबिबरणानन्तरमभी तिहस्तत्व निबर- 

णमभी तिहस्तमिति पदस्य विवरणं व्यारुयानं क्रियत इति शषः! 
तदेव पदेनाह । 

सृत्योविंभेति बह्यपि मृत्युरेव भयं महत् । 
तस्मादमृद्युरभयं हस्ते मल्युंज्जयस्य तत् ॥१८॥ 

सयोरिति। हे शिष्य ब्रह्मापि खयम्भूरपि फिम्पुनरितर 
श्य पिक्षब्दन सूचिते, मरत्यार्मरणाद्विमेति भीति भराप्रोति अतो 
महदूर्छृष्टं भयं भीतिमूल्युरेब मरणमेवास्ति तस्मादेतो- 
रण्त्युनं विद्यते मृत्युप्॑रणं यत्र साऽमृस्युमोक्षोऽमये भयं 
मरणं चासि यसिमिन्तदस्ति तदमयाख्यं पद भरोक्षरूपं प्रल्युन- 
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यस्य गृत्यरमरगां जयति स्नवशे सम्पादयतीति मत्युञ्जयो्र- 
ह्म।भिन्नप्रचगासदूपा गुरुसतस्य ब्रह्मस्परूपत्वाद्रशची नप्रय रि- 
ति भावरः, हम्त योगारूये करे वतेते ख्द्युरूषदरेतापतीतिस्तु यो- 
ग एव्तेत इति भावः ॥ १८ ॥ 

“ # ए (# ^ (च ॐ [> श्ट ¢ एवं परुमृग्राभी तहस्तामति पदं चतुभिः व्या - 
ख्यायेदानी प्रसन्नापति पदं व्याख्यातुं भेन प्रतिजानीते । 

अथ प्रसन्नमिलयस्य विवरणम् | 
अथेति । भ्य परश्स्गवरामी तिहस्तमितिन्यायानानन्तरं ` 

भमज्नापत्यवस्य प्रसन्नमिति पदस्य तित्ररण व्याख्यानं क्रियत. 
हति शषः । तदेव शर्छाकेनाह । -. 

सिदिमेकामपि प्राप्य कशिदन्तः प्रसीदति । 
निधानं सवेसिद्धीना प्रसन्नः स्वैदा हरः॥ १९॥ 

सिद्धिमिति । हे शिष्य कश्चित्कोपि जीव एकामाकाहभ- 
मनादिषु गगामिद्धिषु अआणमादिषुप्रधानसिद्धिषुवा काञचनैका 
सिद्धि विभूति प्राप्योपनभ्याऽन्तरन्तःकरयो प्रपरीदति भरसन्नो 
भवति तहिं सत्र्िद्धीनां मर्वाः समस्ता याः सिद्धयो विभूत- 
यस्तासां निधानं निधीयन्ते स्थाप्यन्तऽसिपिन्सिद्धय इति 
निधानप्राधारः तत्रोऽनः सुखरूप प्रत्यगभिन्नत्रह्मगररेन्त 
अमतः सर्दा मव्रकारटं भन्न: सुखरूप ऽस्त श्रतो मुक्त्यादप- 
कसाद्धमदा गुरूरव मत्यगाभेन्नव्रह्महूप इत्यथः ॥१९॥ 

एव ममन्नामिति पद , व्याख्यायेदानीं प्मासतीनमिति प्रदं 
व्याख्यातुं पर्न प्रतिजानीते । 

अथ पन्नासीनामेत्यस्य विवरणम् । 
भ्रथेति । अथ मपन्रामितिः पददिवरणानन्तरं पद्म सीनभि- 
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त्यस्म विदरणं व्याख्याने क्रियत इति केष । तदेव प्रधना । 

सतां हृदयपननेषु थदासीनः सदाशिवः । 
अत श्व हि वेदेषु पयासीन इतीर्तिः ॥ २० ॥ 

सतामिति ! हे शिष्य यथयस्माक्तारणच्छवो ब्रह्मा 

मिन्रपलगानन्दरूपौ गुरूः सतामात्पसाक्षात्कारताम, (गनि 

ब्रह्मेति चद्रेद सन्तमेने ततो विदुखितिश्वतेः, हदयपद्चषु दृदया- 
स्यन्तःकरणान्येव पद्मानि कमलानीव तेषु, यद्रा दरति सर्व 

शतपति हृत्सद्रेतानिरेषः-'अयात अदद्ञो नेति नेति, नेह ना- 
नाशि किञने'टयादिश्रुतिकतस्तमयते प्रकाशयतीति दृदयं 

समस्तनगदयन्ताभावमकाश्षकं चतन्पं तदेव पद्मानि पचते म- 
स्यते भरगणादिसाघनैः भाप्यत इति पट्रह्याभिन्नं प्रत्यगातस- 

वदन्न माति साक्षाकरोतीति पचे जीवन्रह्मेक्यविषयो बोष 
श्रादरे बहुवचनं तेषु तत्रैव स्वेदा भतीतेरासीनः दस्थितोऽत 
एवास्मदिषं कारणंद्रैदेषुं श्रुतिषु श्तयुण्डरीकं विरजं वि- 
शुद्धपिण्त्पादिषु हि भिदढधमेतद्वद्रसस्रपि पद्मासीनः पमे ष- 

ताः हृदयकमले रक्तविधजीवत्रहयक्यविषयकबोषे बाऽऽपीनः 

स्स्थित हरदेवमीपितः कथित इति निथेतन्यम् ॥ २० ॥ 

एव्र पञ्मासी नामिति पदं व्याख्यायेदानीं समन्वात्स्ठुतम- 

भरगगेरिति फएत्रयं भ्पाख्यातुं गघेन प्रतिनानीते । 

अथ छमंन्तस्स्तितममरगणेरित्यस्य विवरणस्ं | 
अगति । अय ॒पञ्ञासीनमिति पर्दव्डाख्यानृन्तररं घमन्ता- 

श्टुवमषरमसखे रित्येव यपदजयं तस्य विब्रणं न्मस्पान क्रि 
पत इति ज्ञेषः ¦ षदेव शछरोकेनाई 1. . 

स्ुकन्ति, वेवान्स॑नुजास्ते देबा देक्नायकाय् । 
9 पठ 
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देवदेवौ महादेवः स्तूयते देवनायकैः ॥ २१ ॥ 
स्तुबन्तीति । मनुजा मनुष्या देबान्परुखभ्रेत्यमरान् स्तु- 

बन्ति परशेसन्तिते मनुष्वेः स्तुता देवा मरुत्मभृत्यमरा देव- 
नायकान्देवानां मरुदाद्यमराणां ये नायका ईश्वरा इन्द्र 
ह्यद यस्तान्स्तुतरन्ति प्रशं्तन्ति देवदेवो देवानां मरतभरत्य- 
मराणां तदीखराणामिन्द्रब्रह्मादीनां देव; भकाश्चात्मसखरूप- 
स्वालसकाशक्रः भत्यगभिन्नव्रह्यचेतन्यरूपो गुरुरत एव मरहा- 
देवा महानपर्शिच्छन्नातस्वररूपो यो देवश्िन्माव्रस्वरूपः स्व- 
यथ्रकाषः स देवनायके्देवानां मरुदाचमराणां ये नायका 
ईंख्रा इनद्रबरह्मायासेः स्तूयते प्रक्स्यते सर्वदेवानामासमत्वा- 
स्स्दरतरैः शिव एत स्तुत्य इति भावः ॥ २१ ॥ 

एवं समन्तात्स्ततममरगणेोरिति पद्यं व्याख्यायेदानीं 
घ्याघ्रति वमानमिति पद्रयं व्याख्यातुं गेन भतिनानौते । 

अथ व्याघ्रकत्ति बसानमित्यस्य विवरणम् । 
च, क 

अथेति । अरय सरमन्तातस्तुतममरगशेरिति पद्त्रयन्याख्या- 
नानन्तरं व्याघ्रकृत्ि बसार्नामति पदद्रयस्य व्याघ्रकृति बसान- 
मियेवं पदयोय॑दूद्रय युम्मे तस्य विवरणं व्याख्यानं क्रियत् इति 
शेषः | तदेव छोकेनाह । 

शङ्करेण किरातेन मोहव्याघ्ो निपातितः । 
कटो छरत्तिस्वरूपेण पदय तस्य निददैनम् ॥ २२॥ 

शङ्करेगोति । हे शिष्य शङ्करेण शं सुखं करोतीति श- 
ङ्गः सकलजगदानन्दकरः परमासमाभिन्नः मत्यगास्मा तेन-"एष 

, ह्यरा7न्दयातीणत श्रुतेः किरातेन वक््यमाणलक्षणव्याघ्रात- 
कल्रन करतेन. व्याधभूतेन, यद्वा किरति स्वातसुखसाक्षा- 
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त्काररूपं धर्म वर्षतीति किर धर्ममेघाख्यः समाधिसतमात- 
नाति विक्लारयतीति किरातः स््राससाक्षात्कारसाधनभ्रतो जी- 
बरह्मक्यविषयो बोधस्तदुषदेशन कृत्वा धर्ममेघाख्यप्तमधिति- 

सतारका गुरुरूपः परमात्मा तेन स्वरू्पेया मोहव्याघो मोह 
यति विस्मारयतीति स्वात्मानं स मोह एव दुःखदत्वाद्धीति- 
हतुत्वाच व्याघ्रः शादृख इव स मादव्याघ्रा निपातितो पाति 
इति निश्चतन्यम्, इयं कुतो निशवेतज्यामित्यत आह कट(विति । 

तस्योक्तस्य पोहव्याघ्यातस्य निदशनं विहं कटौ कटति 
आष्टणोति स्बामानमित्ति कटिरहङरस्तास्मन्न त्वातममनि कत्तिस्व- 
रूपेण रकत्तिथमं तदिष स्वसम्बद्धभ्याघ्रमुचकं यथा तथा स्वका- 
रणमोइघ्रुचकं बाधितं देदद्रयसदरितं विदाभासरूपं तिसाई- 
दयादत्र ऊत्तिपदेन ग्राह्यं, यद्रा कृन्तति भिनत्ति स्वात्मानमिति 
व्युत्पयाऽऽत्मनि भेदभतीतिहेवुरदेदद्रयसदहितश्विदाभासो मोर- 
व्याघ्रस्य बापिस्वेन चर्मेत्रावशिष्टऽत ग्राह्यः, मेव स्वपे यस्य 
तेन पयालो कय तेनेव चिह्न मोहव्याघ्रो घातितः स्वारम शित्र- 
गुरुणेति निधतव्यमिति भावः ॥ २२॥ 

एव न्याघ्रकृत्ि बरस्तानमिति पदद्रकंः व्याख्यायेदानीं कि- 

श्वादयं विश्ववन्धमिति पदद्रयं व्याख्यातुं गधन प्रतिजानीते + 

अथ विखाद विश्चवन्यमित्यस्य विवरणम् । 

प्रयेति । अथ व्याघ्रद्क्ति बमानमित्ति पदरमव्याख्यानः 

नन्तरं विश्वाद्यं विश्ववन्यमिखनयोव्याख्यानं व्रिवरणं क्रियत 
इति श्वेषः । तदेव गध्रेनाह । 

विश्वकरुदिधरूपेऽसो विश्वहुषहिपाटकः । 



<७६ ब्रोधसारे। 

विश्वायो विश्ववन्वश्च विष्ेशौ गिरिजापतिः ॥२३। 

विश्वद्कदिति । हे शिष्य श्रसौ शिवः प्रमगमिन्नःपरमासा 
विश्वछृद्विश्वं जगत्करोति उत्पादयति विन्वद्रत्समस्तजगत्क- 
सैरन्त्यामिणस्तद्ाधारभूतचिदखण्डेकर सात्पथगसच्वाव, किञ्च 
विश्वरूपो चिग्वं जगदेव रूपपाकरो यस्य, यद्रा विश्वं जग्- 
द्यते प्रकार्यऽतेनेनेति विश्वरूपां जगसरकाञ्चकः, तथा विश्वह- 
द्विश्वे समसतं जगन्पायातत्कायरूपं हरति विनाशयति स त- 
थोक्तो जगललयकततुरदङ्कारस्य तदधपिष्टठावु रुद्रस्य च पयग- 
भिन्नत्रह्यणः पृथगसच्व त्तथा विन्वपारको विश्वस्य जगतः 
पाको रक्षकः ससत्ताचितिघुखापणेन प्रसिद्धनगस्पाटक- 
स्याऽपि विष्णोस्तः पृथगसन्तरादपि तथा चिग्वेशो विश्वस्य 
जगत इंशो नियन्ता तस्यापि ततः पथमा गिरिजापत्ति- 
गिरति विनश्यति तच्छज्ञानादिति गिरिमोदस्तत्कायेरूपो षि- 
षेपश्च तस्माजातोखक्ना गिरिजाऽहं ब्रह्मास्मीति अरमा इत्ति- 
स्तस्याः पतिः पालकस्तं विना तस्या जीषनासिद्धेः प्रसिद्धं च 
हततेर्विषयाधिष्ानयोरपीनं जीवनमत शएनभूतत्वाष्धिश्मयो 
विन्वस्य जगत आध आदौ भव; समस्तनगत्कारखपियथैः, 
भमत एव विश्ववन्यश्च निन्वस्य जगतो बन्धो बन्दनार्दोऽपफि- 
अस्तीति निश्चेतम्यम् ॥ २३॥ 

एर विश्ववन्धामिति पदे व्याख्यायेदानीं निखिलभयर- 
रमिति व्याख्यातं गदेन भातजानीते । | 

अथ निखिरमयह्रमित्यस्य त्रिवरणम् । 
1 

अथेति । अथ विन्का्यं विन्ववन्यीमति पदन्याख्याना- 
लन्तरं . निि्षभयहरमिद्ये्तस्य निखिरमयद्रमित्ति पदस्य 



शिककज्ञा्ततक्रम । <७ॐ 

विवरणं त्यारूवानं फियत इति रेड: । तदे होकेकाह । 

शतिर्मयमिति प्राहु डितीयादै मयं भवेत्” । 
हरो हृरति भक्तानां मुक्तिदो निखिलं भयम् ॥२४॥ 

श्रुतिरिति । हे शिष्य शद्रतीयदि मवं भदेद्धणतीकं दतं त- 
स्माद्धेतोभयं भीतिर्मतेरस्याद्रै इति निश्वग्र इले शतिर्देदो 
भय भयकारणं दतं पाहाक्तवान्, किञ्च भुक्तिदो युक्ति मोक्षं 
ददातीति सुक्तिदाद्रतस्त्ररूपञुक्तिमद इयर्थः, अत एर रो 
हरति सर्च दैता्मात हरः समरस्तमक्तङ्केशनिवारक इयथः, भ- 
सगभिसतव्रह्मस्वरूपा गुरुभक्तानां स्वमेवकानां सुयुक्षुण। मियर्थ॑ः, 
निखिलं समस्ते मयं भयकारणं द्ेतं इरति विनाशयति ॥९२२॥ 

“एन॑ निखिङभयहर मित्तिपदे ज्पारूयायेदानीं षञवक्र- 
मिति पदं व्याख्यातुं गच्रन प्रतिजानीते) 

अथ पञ्चवक्रमित्यस्य विवरणम् । 
अथेति । अथ निखिखमसहग्मिन प्ररव्यारूपनानन्तरं 

प्चवक्रमाति पदस्य व्रणं ठनारूयानं क्रिष्न इनि कषः, 
तदेर पद्यनाह) 

ध्यायन्ति भक्ता; सवत्र सर्वेषामपि सन्मुखः । 
उन्मुखो विमुखानां यस्तस्य सा पञव्रकता | २५। 

ध्यायन्तीति । हे शिष्य भक्ताः सत्रका इयुधुक्षव इत्यथः, 
सवत्र चतुदक्षु स्थिता; सन्तो अह्मामिन्नमद्रगात्माक्षवयुर 
ध्यायम्ति चिन्तयन्ति तर्षा स्वाचिन्नकानां सर्देषार्ताषि ममस्ता- 
नापथि वः परयगमिन्नपन्मानातावमुरः मन्पुः प्रचक्षलेन 
मतायमरानय भवतत, (कच वन्ुखानां स्वसिन्द्रङ्ुखाना ष 



८७८ सोधसदे) 

उक्तरक्षणः .परमात्मशचिवगुरुरुन्मुखः पराद्युखो भवति सा 
सर्वेपदबास्यवतुर्दिक्स्यभक्तपान्पुरुयेन चतुयुखता पराङ्गुखेषु 
च॒ पराङ्गुखता, एवप्रकारा तस्य प्रस्यगभिन्नव्रह्मरिवयुरोः 
पञ्चवक्रता पञ्चसङ््ययुखवन्सवं भवतीति ब्ेया ॥ २५ ॥ 

एवं पञ्चप्रक्मिति पदं व्याख्यायेदानीं तिनेज्रमिति पदं 
व्याख्यातुं गेन मरतिजानीते । 

अथ त्रिनेत्रमित्यस्य विवरणम् । 
अथेति । रथ पञ्चग्रकमितिपदनव्यारूपानानन्तरं जिनेजरमि- 

व्यस्य लिनेत्रमितिपदस्य विवरणं व्याख्यानं शित् इति क्षेषः\ 
तदेव पयेनाह । 

कर्मोपास्ती उमे नेत्रे ज्ञानं नेत्रं ठृतीयकम् । 

लखे राजते यस्य त्रिने्रस्तेन शङ्करः ॥ २६ ॥ 

कर्मोपास्ती इति । ह शिष्य प्रत्यमभिन्नपरात्मदिबगुरुं बिना 
नि्ीहामावात्तस्येत्र कर्मोपास्ती कमेज्नानयुपासनाज्ञानं चयते 
उभे दर नेत्रै नयने स्तस्तृतीयकं तृतीयं नेत्रं नयनं ज्ञानं हायते 
साक्षाच्करियते ब्रह्माऽनेनति ज्ञानं जीवक्द्येक्यविषयको बोधो 
ज्यं, पितृखोाकदेवटाकमोक्षपापक्रत्वदेतेषां नेत्रस्रामति मावः, 
तन्तृनीयै क्ञाननेत्रं यस्य भयगात्मरिवगुरोखटे भाठवदेक- 
देशे यस्मार्कारणद्राजते प्रकाशत्ते तेन कारणेन शङ्करः स 
करजगदानन्दकरः परमात्मगुरूखिनत्रस्रीणि ने्ाणि न- 

यनानि यस्य स ठयोक्तोऽन्लि कर्मापासनङ्नाधिकारिणां 
तत्तत्फरुपापक खरात्कर्मोपा सनङ्नानानां नेत्रत्वं तेवां चधेया- 
नापाधारत्वाच्छिविगुरोश्च सबन्धित्व हेयमिति भावः ॥ २६ ॥ 

एवं ध्यानछ्ोकं व्याख्यायेदानीं तससङ्गदेव तदृपयोगितयां 



शिचपूजाश्चतकम् । <७९, 

चोपकरणानां विचारं कतैमस्मां पूजायां त्याख्यानें निरूप- 
यतु पवक्तस्योत्तरवक्ष्यमाणस्य चासङ्करायो परं हरयति गेन । 

इति ध्यानम् । 
इतीति ) ध्यानविवरयं ध्यानस्य ष्यानपरतिषादकश्लोकस्य 

वितरणे व्याख्यानमति एव्र कथितप, एवं ध्यानश्ाक न्याख्या- 
येदानीसुपकरणानां विचारं निरूपयितुं ग्न पत्तिजानीते । 

अथोपकरणविचारः । 

 श्रथति। अथ घ्यानव्याख्यानानन्तरघरुपकरणवि चार उप- 
करणानायुपाङ्कानां रिचाये विवेको घ्यानोपकारकाङ्गानां विवेक 
इत्यथः, क्रियत इत्ति श्रेषः । तेषु प्रथमे शुद्धस्फटिकसङ्काश्षतां 
व्याख्यातुं ग्न भरतिज।नीते । 

तत्रादौ शुस्फटिकसङ्काशताविचारः 1 
तत्रात । तन्न भतिज्ञात उपकरणत्रिचार अदो प्रथमं शद्धस्फ- 

टिकसङ्काक्चतातरिचारः शुद्धो निमेको चः स्फटिकः स्फटिकना- 
मामा तेन सङ्काशत्ता सादृश्यं यच्छि निरूपितं तस्य विचारो 
विवेकः क्रियत इति हेषः। तामेत्र शुदधस्फटिकसङ्शतां तिचार- 
यमाद्येनाह् । 

£= वमे = + [> मर [> पि (~ 
निमे सवेमेवेदं यदस्मिन्प्राति बिम्बति । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशो नीरागः सोऽयमीश्वरः ॥२७॥ 

निर्मल इति । हे शिष्य यथ्स्माक्तारणानिर्भछे निरतं 
माया तत्कायजगद्रूपं मखं यस्माच्ततथोक्तं तस्िन्नस्मिनस्वयं भ्र- 
क्राशत्वेन सदैवापरोक्षरूपे भयगभिन्रपरमासाशिवयुरो सर्वमेव 
समस्तपदं जगरसातविम्बति जीवा ईश्वरश्च तभ्यां सहितं 



49 नोनार ६ 

स्वभारसदिगभुरीक मापते इवर्थः, स  जगसतिमिम्वानयं 
स्वये भक सत्वे निस्वापरोष्चरूपः पस्यमपिन्नपरमास्मश्रिषयुर- 
नीरागः परिमा्थिकरागयुम्बोऽ्त एरर उक्तटक्षणेडवयेसं- 
प्न्नोऽस्ति अत्तः शुद्धो निमेखो यः स्फटिक पएतन्नामाक्मा तेन 
सङ्काश्नः सदृशो हेयः, वया स्फरिकाहपनि सीलवीतादिरागप- 
तितिस्बवरत्याप मततीयमाने मति रस्तुततो रञ्जनारृदित एव तिष्ठ 
ति तद्रसर्यगभिखपरमासशिपरगुरुप जगलसतिविम्बत्रानिव भ- 
तीरमानापि बस्तुनक्तद्र्हित एव विद्रद्धिरमुभूयतेऽतः स्फटिक- 
सङ्काशस्व परठिषाव्त इति यावः ॥ २७ ॥ 

एष द्र स्फटिकसङ्काश्चलं विचारयेदार्नी कपृरगोरतां ण्या- 
ग्विरूयःदुमेदेन् भतिजभायीति । 

अथ कपूरगोरताषिचीरः । 
अयेति 1 अयं शुद्धत्फटिर्कसङ्शत्वविचारानन्तरं कपूरगौ- 

रताविदारः चिते केपूरगोरता ५५ थां निरूपिता तस्या विचारे 
विवेकः कियते इरि केष । तेद पदयेताह् । 

यद्दासनेप्रसदिन सवौ दुर्वासना गता । 
स्वभावश्षीतला सेयं शिवे कवरगोरता ॥ २८ ॥ 

यद्रासनेर्दि । हे शिष्य यद्रानाप्रसरष्देनं यस्य शिन्रस्य स- 
स्बन्धिनी या वाक्षना भावना तस्याः प्र्ादः परसनतोस्पति- 
रियः, तेन ङृत्खा सना समस्ता दुर्वा सना दुष्टा स्वरसंस्पृष्टनीवा- 
नां दःखदीती यौ बाक्षनौ संस्कारः समस्तजगद्विषयिगी जीवा- 
नी दन्धक्षारंशंमूता वौसमेति भावः, गता निरत्ता मवति सोः 
कछलस्षणां सत्मि्चिवविषयिशी वासनेयं चिद्रु त्यक्ष 
ञतुशुपभीमि स्वभार्वरीवटा स्वमनिनाछ त्िमरूपेणं शीता 



रिवपूज॑ीरातकम । <८१ 

तापत्रयनिवतैयित्यस्ति, सोकेपि कपुर गोरता षीतलता चा- 

भिन्नाऽतुभ्रूयते तथात्र भसगभिन्नपरमात्मरिवगुरु विषयवासना- 
यामपि तापत्रयनिवतेकतस्रेन शीतललं शुद्धेन गौरं चा- 
मिन्नमनुभूयतेऽत इयमेव कपूरगौरता कपूरस्य गोरतेव गोरता 
क्या शिवे प्रयगभिन्नपरमात्महिवगुरौ त्रिषये ॥ २८ ॥ 

एवं कपूरगोरतां विचयदानीं दिगम्बरतां विचारयिं ग- 
येन प्रतिजानीते । | 

अथ दिगम्बरताविचारः । 

 श्रयेति। अथ कपृरगोरताविचारणानन्तरं दिगम्बरता- 
विचारः शाखं छोके च या दिगम्बरतोच्यते तस्या विचारो 
विवेकः क्रियत इति शेषः । तमेव विचारं गनाह् । 

निरावरणविज्ञानस्वरूषो हि स्वयं हरः । 

स्वैरं चरति संसारे तेन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥ २९ ॥ 
निरावरणत्ति । हे शिष्य हि यस्मा्तारणाद्धरो हरति 

सूं द्रेतमिीति दरः प्रयगपिन्नपरमात्मदिवगुखः स्वयं स्वतो 
निरावरणवेलन्यस्वरूपो निगेतं निषटचपावरणं ब्रह्मात्मा न 
भाति नास्तीयवरूपव्यव्रहारकारणं कारणाविध्यासहितं य- 
प्ात्तत्तथोक्तं यचैतन्यं चिन्मात्रं तदेव स्वमसाधारणं रूपं य- 
स्येति स तयोक्तोऽस्ति, किंञ्च स तथावरिधोपि सैसारे समष्टि 
व्यष्टिदेहनयरूपे प्रपञ्च स्यैरं स्वेच्छं यथा भवति तथा चरति 
वतेते विधिनिषेधातीतः सन्पंसारे तिष्ठतीति भावः, तेन हेतुना 
दिगम्बरो निरावरणसान्प्नः भोक्त्तदेतादशं दिगम्बरतं मूढ- 
जनेनेग्रसरेन भतिपाद्यत इति भावः ॥ २९ ॥ 

एवं दिगम्बरत्वं विचार्ेदानीं भस्मोदूरनं व्यारपाुं 
९११ 
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ग्न भतिजानीते । 

अथ भस्मोदडख्नविचारः । 

अथेति । अथय `दिगम्बरत्रविचारानन्तरं भस्मोद्धखनवि- . 
चारो भस्मनो विमूतेयदृदलनं छेषनं छोके रो किकवाच्चे च 
शिवे प्रतिपाश्रते तस्य विचारो निणयः क्रियत इति र्षः । तदव 
पदयेनाह । 

ज्ञानाभिः सैकमौीणि भस्मसात्कुरुते किङ । 
तेनैव भस्मना गात्रमुद्खयति धूर्जटिः ॥ ३० ॥ 

ज्ञानाप्रिरिति । हे शिष्य ज्ञानाज्ञान जीदव्रह्येवयविषयं 
महा वाक्यजन्यमपरोक्षं तदेव मकरकमभदार्कत्वादमिसि स 
यस्य ॒प्रयगभिन्नपरमात्मीशवगुरोः सर्पाष्व्यषटििहृदयसदितचि- 
दामासेऽहभतीदा कृतानि यानि सर्कमोणि सखितथारन्ध- 
क्रियमाणाख्यानि क्रियापरपयोयाणि पस्म्ताद्धस्मरूपणि कु- 
हते करोति किरति निश्चये एवं निशते श्रुतिषु श्षीयन्ते चास्य 
कमाणीःति श्रुतेः, तेनेव ताद्डेनेतर भस्मना वाधितसप्रकर्मणाम- 
किञजिकरत्वाद्धस्मस्तादृश्यं न त्वन्यनयर्थः, गात्र गा बुद्धीन्द्रि 
याणि बुद्धश्च त्रायते पाटयतीति गान सचिदानन्दं ब्रह्म भर- 
लगभिन्नमुद्भृखर्याति मनं रोकृष्टौ दशयति वाधितसयैकमणां 

यगभिन्नपरमासकिव एवाविष्ठनापहेयतेन लोकदो प्रती 
यमानतेव भस्मादछनसेनो पचयत इति भावः, अतः शिवगुर्- 
धूजटिधूम्रवणां जटा यस्य स तयोक्तः, अत्र वेद्।न्तसाङ्कथयो 
गाख्मा जटा ग्राह्याः ॥ ३० ॥ 

एत भस्म तिचार्येदानी तादक्षभस्मनः शिवस्य च मृददष्टौ 
धरतीयमानं भेदं निरस्यति | 
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भासते भिन्नमावानामपि मेदो न भस्मनि | ̀ 
स्वस्वभावस्वभावेन भस्म भर्गस्य बह्मम्॥ ३१॥ 

भासतेति। हे शिष्य भिन्नमावानां भिन्नोजन्योन्पव व्या- 
दतां भावोऽन्तःकरणं सत्ता वा येषां तेषा भदः प्रयगभिन्न- 
परमत्मकिवगुरोः सकश्चस्पृथक्छतं बाधितकमकरख्पप्रपञच- 
विभृतो यद्यपि भासते मरतीयते तथापि मभेदः प्रयगमिन्ननरह्य 
ितरयुरोः सकाशाद्धस्मनि बाधितकर्वादिपपञ्चरूपविभूतो न 
नास्ति, कुत हत आह् स्वस्वभावे, भगस्य मर्जति सं्ारबीजं 
दहतीति भगः प्रत्यगभिन्नपरमात्पसिषयुरुस्तस्य स्वखभावस्वभा- 
बेन स्वस्यात्मनो यः सभावो धर्मो जगदीनमजकरूपः स इख स्व्- 
भावो धर्मो यस्य भस्मनस्तेन कारणन भस्माक्तरष्षणा वि- 
भूतिरवाधरूपत्वाद्रह्वभं भियमस्ति, अत आस्माश्चवस्यं बाधि- 
तकरमंरूपभस्मनश्च न भेद श्ात्मत्वनेवर परियलस्यापरभ्यमान- 
त्वादिति भावः ॥ ३१ ॥ 

एवे भस्मोद्धुखनतं विचारयेदार्नी शिवे षा चन्द्रचृडनोच्यते 

रोके शद्धे चतां विचारयितुं गधन प्रतिजानीते । 

अथ चन्द्रचूडताविचारः । 

अथेति । अथ भस्मोद्धलनविचारानन्तरं चन्द्रदूडताति- 

चारः तिव या चन्धरचृडता निरूपिता तस्या विचायं विक 

[क्रियत इति जेषः, तमेव पद्येनाह ) 

नरयन्त्यस्य कलाः सवौ; सा कला नेव नरयति † 

याऽपिता शङ्करे भक्त्या चन्द्रचूडस्तया हरः ॥३२॥ 
नयन्तीति । हे शिष्य अस्यान्तःकर णो पदितवेनन्यस्य च- 
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रस्य सर्वाः समस्ताः का अवयवा नयन्ति नषा मन्ति १- 
अत्ननिन्द्रियपञ्चकमेन्दरियपञ्चपभाणमनारूपाः षोडश्च कडा ज्ञेयाः, 
तद्र्वेन पुरुषस्य चन्द्रसाश्याच्न्द्रस्वं चेति भावः, किच सोक्त- 
क्षणकराघु मध्ये काप्येका नेव नह्यति नैव नषा भवति सा 
केयपेक्षायां तां दशयति येति, चिदाभासरूपचन्दरेण मत्तया प्र 
त्वगभिन्नपरमरिवयुरूविषयकमेम्णा शङ्करे सकटजगदानन्द- 
करे भल्यगभिन्नपरमात्मविशगुरो या कला कापि अर्पिता तदा- 
कारत्वेन सपादिता सेति योज्यम्, अतः शिवाकाराक।रितायाश्चि- 
तशत्तेः शिवस्वरूपलरेनाविनाशात्तया प्रयगमिन्नपरमात्माकारद- 
त्येव हरो हरति सर्व द्रेतापेतिहरः सर्ष्रैतहरणशीलः मत्यभिश्नः 
परमात्मा चन््रचडश्वन्द्रश्चन््रकला चृडायां शिखायामिनेकदेक्त 
यस्यासि प्त तथाविध उक्तो छोके शास्रेचोति क्रेयम् ॥ ३२॥ 

एषं चनद्रचूडतां विचर्येदानीं जटाजूटं किचारयिष्यनाधेन 
प्रतिजानीते । 

अथ जटाज्ञटविचारः । 

अथेति। अथ चन्द्रचूडताविचारानन्तरं जटाजूटतिचारः शि. 
बस्य यो जटाजूटो लके शास्रे च रात्तपाच्यते तस्य विच।रो 
निणेयः क्रियत इति देषः । तदेवे पनाह । 

, विश्रामोऽयं मुनीन्द्राणां प्रातनवटो हरः । 
वेदान्तसाङ्खययोगाख्यास्तिसस्तनटयः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 

विश्राम इति । हे शिष्य अयं स्वय॑परकाक्षसेन नित्यापरो- 
क्ष परत्यगमिन्नः परमात्मा हरो हरति सवे द्ैरतामिति हगे गुरु- 

` सुनीन्द्रा्णा सनीनां ज्ञानिनां य इन्द्रा शरेष्ठाः पञ्चम्यादिभूमिषु 
्थतास्तः  क्भामा विश्रम्यतऽस्मिनिति विश्रह्मोऽधि- 

† 
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करणे घम् “हलश्वःति सूत्रेण, भ्रतासस्थानमिखर्थः, अतः पुरा- 
तनवटाऽनादिकारस्थितो वट इव स हेयः, किञ्च बेदान्तसा- 
इयोगाख्या वेदान्तो वेदान्तशाक्ञं साह्ल्यं च साह््थनापकं 
शाज्ञं योगो योगश्ास्मेता आख्या आहा यासां तास्तथोक्ता- 
स्तिस्नस्चिमरूयास्तज्टयस्तस्य परयगभिन्नपरमात्मरिवयुरेजे 
टया जया इव तदख्डूारत्वाञ्ज्ञयाः ॥ २३ ॥ 

एव जटाजूटं तिचार्येदानीं गङ्गाधरसं बिचारयनगधेन भर- 
तिजानीते | 

अथ गङ्गाधरत्वविचारः । 
अथति । अथ जटाजूटावरचारानन्तरं गङ्गाधरस्रविचारो 

गङ्गधरत्वं यच्च्िस्योक्तं तस्य विचारो निणेयः क्रियत इति 
शेषः । तदेव पद्येनाह् । 

ब्रह्मरोका च या गङ्ख सुषुम्णा सीतटद्रवा | 
मस्तके राजते यस्य तन गङ्गाधरो हरः ॥ ३४ ॥ 

बरह्मरोका चेति । हे शिष्य या विद्रससिद्धा ब्रह्मलोका 
बह्म . देशक्रालवस्तुकृतपरिच्छेदशुन्यं वस्तु तस्य टोका भका- 
विकाऽहन्रह्मास्मीति भमारूपा त्तिः सेवर क्ीतछद्रवा शीतर 
स्तापन्रयानचत्तक्रां द्रव अनन्दरूपा रमो यस्याः सा तथोक्ता 
ऽत एव सन्ततगमनवन्वाच्छीतछद्रनत्वेन च गङ्ासादश्याद्रङ्कव 
घुष्म्या च सुषुम्णा नाडी च तादशांवशेषणविश्जष्टतेन गङ्गा 
साटर्याह्रङ्गव यस्य पमरयममिन्नपरमात्पक्षिवगुरोमेरके मतक 
इषरकदेश उच्चस्थान च सवादरविषयत्वाद्राजते भकाशत 
तेन हेतुना हरे हरति सव्र दरेतमिति हरः सररतवाधानधितेन 
परकदाभान्ः मरयगभिन्नबरह्मदिवगुरग्गाधरो गङ्गाया अह- 
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ब्रह्मास्मीति पमाङ्पटत्तेः सुषुम्णानाञ्याश्च धरो धारकोऽस्वीति 
लोके श्चास च प्रतिपाद्यत इति भावः ॥ ३४॥ 
एवं गङ्ाधरलं निर्णीयेदानीं भिनेजनां विचारयिष्यन्मद्नाह् । 

अथ त्रिनेतताविचारः। 
अयति) अथ गङ्गाधरल्रविच रानन्तरं चिनेत्रतानिचारः शिः 

वस्य या चिन्ता प्रतिपादिता तस्या विचारः क्रियत इति 
शषः । तमेव पद्यनाह् । 

आप्यायनस्तमीहन्ता विद्यया दोषदाहरत् । 

सोमसू्भिनयनखिनेत्रस्तन शङ्करः ॥ ३५ ॥ 
आप्यायन इति । हे शिष्य आप्यायनः आप्यायति तपै- 

याति जगर्स्वानन्ददानेनेति स तथोक्त आ्राप्यायन आनन्दा- 
ऽतः म सोम इव, किञ्च तमोहन्ता तमसोऽङज्ञानस्य हन्ता ना- 
शको ऽज्ञानतमसो नाशयित्री चित्ताञतर ग्राह्य) अतः साप्य इव, 
किञ्च विचयया दोषदाहृङ्कद्रिया ज्ञानरूपदया दोषदादृददोषा 
रागादयस्तषां दाहो दहनं तस्य छृस्कन्तां तेन पर्मेणाप्निसारश्य- 
दाग्ररिव सः, अत एव सोमदा भिनयन उक्तविधसोमसूयोभरि- 
नयनोऽत्ि तेनोक्तविधमोपसूर्यामिनयनवन्तन श्रङ्रः समस्त. 
जगत्मुखकारक खनिज श्िनेचस्वेन लोके शाखे च प्रतिपादितो 
न तु छोकपासेद्धमच्र सोममूयाश्निनयनवखं टलाटस्थिताभिनेत्रेण 
वा जिनेत्रत्वं ग्राह्ममिति भावः ॥ ३९५ ॥ 

एवं जिने्लं विचारयेदानी नीखकण्ठलसं त्रिचारयितुं ग्न 
भरतिजानेति । 

अथ नीलकण्ठताविचारः | 

अथेति. । अथ. त्रिनेतरताविचारानन्तरं नीखकण्ठता ति चार् 
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चित्रस्य या नीललक्रण्ठता प्रतिपायते तस्या विचारों नियः क्रि 

यते इति क्षषः । तमव पचेनाह। 

कण्ठे बह्याण्डनभसां गिलितानामनेकधा । 

छाया स्फटिकसङ्काशे नीटकण्ठत्कारणम्।\३ ६॥ 

कण्ठ इति । है शिष्य स्फटिकरसंकाश्चे स्फटिकनामाश्मा 
यथा नीरुषीतादिद्रव्यसामीप्येन तल्मतिविम्बवन््वन नोरपीता- 
दिरूपः परती यमानोपि वस्तुतस्तु शुद्ध एव तेनानेन धर्मण तुल्यः 
क्लिवः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा जगत्तत्कारणमायासननिधानेन श्च- 
बलः पतीयमानापि बम्तुतशेत्यरहितचिन्मा त्ररूपताच्छुद्ध एवातः 
स्फटिकरतुस्ये तस्मिन्नेवरेकदेश समे ब्रह्माण्डानां स्थितेः कण्ठ एक- 
दने गिचितानां निगीणानां ब्रह्माण्डनभसां बरह्याण्डेषु जगत्षु 
यानि छोकदटषटः प्रतः यमानानि न्या नीखान्याकाक्नानि तेषां 
छाया प्रतिविम्बीऽस्ति स मैखकण्ठत्वकारणं प्रयगभिन्नब्रह्म- 
गुरूदिवे नीरक्ण्ठतं यदुच्यते छोके शास्रे च तस्य कारणं जं 
ङ्धेय नान्यदित्यथंः ॥ ३६ ॥ 

करिञ्चाक्तधारणानधेकारिणां द्वितीयं नीख्कण्ठ्छका- 

रयामाह । 

यद््याण्डरीरस्य रयामर पवतीपतेः | 

कण्ठदेशे स्थितं व्याम नीरुकण्ठस्ततो हरः ॥३७॥ 

यदिति । दे शिष्य बह्यण्डशरीरस्य ब्रह्माण्डं जगदेव 
शरीरं देहो यस्य शिवस्य तस्यात एव पावेतीपतेः पर्वण 

तमोमाह्।दिरूपाणि पच्च तनोति विस्तारयति असौ पवेतो म- 
हामेोद्ख्तस्मादुत्पन्ना पावती ब्रह्माण्डाहबुद्धिस्तस्याः प्रतिः पा- 
रकक्ञस्य विराजः कण्ठदेशे कृकस्थाने यसपिद्ध स्वेशक- 

† 
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दृष्ट्या श्यामकं शयामलं स्थितं . वत्तेमानं प्रतीयते शाद्धतश्च ज्ञा- 
यते तब्मोमाकादमेव शयामरश्येण भासते ततो हेतोहेरः सवद 
तहरणश्चीलः परस्यगभिन्नपरमास्मशिवगुर्नी छकण्ठो विरादटूखूपण 
दयामगरो ऽस्तीति निश्चेतम्यमु ॥ ३७ ॥ 

साकरारशिवोपासकान्परीत कत्कारयां दशयति । 

शङ्करेणाभ्रङभ्रेण यद्विषाम्बु दयाद्ुना । 
कण्ठे धृतमतः कण्ठे; नवाम्बुधरसुन्द्रः ॥ ३८ ॥ 

शाङ्रेणेति । दे शिष्य दयादयुना सर्वप्राणिषु दयाबताऽ- 
श्रशाघ्रेणाऽभ्रं श्रत्कालीनो निनेललो मेघलतदरच्छुभ्रेण. श्वेतर- 
पेण शङ्करेण शं युखं करोतीति शङरो जनगन्नीवनपरदस्तेन 

 यद्यस्मात्का(रणाद्विषाम्बु समुद्रस्य मथनसमये विषरूपं जलं निः- 
छतं तत्कण्डे गले धृतं य्था पतमतः कारणाच्छिव्रः कण्ठ गे 
नवाम्बुधरपघुन्दरो नबो नवीनो योञम्बुधरो मेघन्तद्रससुन्दरः क- 
मनीयो दह्यत इति शेषः ॥ ३८ ॥ ` 

किञ्च । 

दद्धस्फटिकसङ्ाशः स्थितोऽयं मन्दराचरे | 
दन्द्र्नखाचरुच्छाया नीरकण्ठत्वकारणम् ॥३ ९॥ 

शुद्धाति । दे शिष्य श्रयं माकारः शिवः शुद्धस्फटिकसङ्ाशः 
शुद्धो निमेलः स्फटिकना मारमा तेन सङ्कशस्त॒स्यो ऽस्ति, कि- 
खाऽयं धिबो मन्दराचछे मन्दरना्ि पवते स्थित उवितो 
उत॒ पव तस्मिन्छिरकण्ठ इन्द्रनीखाचल्च्छयन्द्रनीर्मणि- 

रूपमन्द्रपवेतस्य च्छाया परतिविम्बो भवतीति देषः, तदेव नी- 
छकण्ठत्वकारणं शिवस्य यन्नीखकण्ठत्वं तस्य कारणं * बीजं 
जिभेततव्यम् ॥ ३९ ॥ 
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षदानीं भक्तेरेव श्रेष्ठ्यं मन्यमानासद्याह् । 

रामोऽस्य परमो भक्तः राइरो भक्तवत्सखः । 

रामर धृत कण्ठे नीरकण्ठतवकारणम् ॥ ४० ॥ 

राप इति। हे शिष्य रामो दाशरथिः परमः श्रष्ठीऽस्य 
शित्रस्य भक्तः सेवको गुख्यसेवक श्तयथः, अति किञ्च शङ्गा 
भक्तानां सुखकर इत्यथः, भक्तवत्तखा भक्तषु वत्सकः भ्रीति- 
मानस्तीति, तत्तता रेतो रामरलल रामो दाश्रथिरेव रतं 
नीर्मागस्तत्कण्ठे गे धृतं स्थापिते शिवेन तन्नीरकण्ठ- 
स्वकारणं क्षिवस्य यन्नीङकण्ठत्वं तास्मिन्कारणं हेतुरतः क- 

मज्ञानाभ्यां भक्तरेव भरष्ठ्यमिति भावः ॥ ४०॥ 
एते नीटकण्ठस्वकारणं विचा्थदानीं युजङ्गमुषणतां व्या- 

ख्यातं गनाह् । 

अथ भुजङ्कभूषणतातिचारः । 
अगति 1 अथ नीखकण्ठखकारणविचारानन्तरं अुजङ्गभू- 

षणता्रचारो भुजङ्गाः स्पा भूषणमलङ्कारो यस्य तस्य भा- 
वस्तत्ता तस्या विवेको विचारः क्रियत इति श्रषः। तदेन 
पशचेनाह । 

योगिनः पवनाहारास्तथा गिरिबिरेशयाः । 

निजरूपे धृतास्तेन मजङ्गाभरणो हरः ॥ ४१ ॥ 

योगिन इति । दे क्षिष्य पवनाहाराः पवनः प्राणनामा 

वायुशाद्ियते वशीक्रियते यस्ते तथोक्ताः, तथा त॒द्रह्विरिबि- 
 छेश्षया गिरत पताति तच्छज्ञानेनेति गिर्िर्देहसमूहः स एव 
षिटेख्द्रिं तस्य वा बिदमदकाश्रं त्मिज्छयाः; भरत इति 

१९२ 
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दाया निद्धिताः खाभिन्ने परमासनि जागरिता श्यः, भ्रतः 
पवनादारविषेश्चयसराभ्यां यो गिसुजङ्गयोः सादृश्याश्चोगिनां 
युजङ्गपदेनात् ग्रहणमिति भावः, ते योगिरूपा एव भुजङ्गा नि- 
ज॑रूपे स्वस्वरूपे प्रयगभिन्ने परमात्मनीत्यथेः, धृताः स्वाभिन्न- 
त्वेन स्थापितास्तेन कारणेन हरो हरति सर्वं द्वैतमिति इरः भ- 
अगभिन्नपरमासगरिवगुरुमुनङ्गामरण स्षमूषणः उक्तः, यद्रा 
भुजाभ्यां साङ्यमागहस्ताभ्यां गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति सरस््र- 
पमिति ग्याख्येयप ॥ ४१ ॥ 

यागरीस्यापि तद्रिचारमाद । 

का चित्कुण्डर्छिनी शाक्तिः शङ्करेण वशीकरुता । 
कुण्डिना कुण्डलिनो देहाभरणतां गताः ॥ ४२ ॥ 

फ़ [चिदिति । ह शिष्य फाचिस्सुष्मनाडीरूपा ङण्डलिनीं 
कुर्डालनीनाग्री शक्तिजातरश्ाक्तः सवेशरीरेष वर्तते सा श. 
ङुरेण शिन बशीकना वशतसरेन सम्पदिता तथेत कुण्डारन्या 
वशीकृतकुण्डलिनी शक्तया तस्या एत्र सवसपष्वपि स्थितलरा- 
दिययः, कुण्डा्ननः सपाणां कुण्डराकारस्वप्रमिद्धेः सर्ष 
दैहभरणतां देहस्य शरीरस्यामरणातां भूषणतं गताः प्राना 
इति योगमतेन निश्चतञ्यप्र ॥ ४२॥ 

साकारोपामकमतेनापि तद्रचारयन्नार । 

अनन्तवासुको शम्भोः कणकुण्डर्तां गतौ | 
तच्प्रधानतयाऽन्यपि ख्याता; कुण्डटिसंज्ञया॥४३॥ 

अनन्तानि । ह शिष्य अनन्तवासुक्ी अनन्तानाम सपो 
वासुकिनामा च प्प एनो शम्भोः शिवस्य कर्णकुण्डलतां क- 
ममो; प्रणयो; -कुण्डलतां कुण्डलनामकमूषणसं गतौ प्रा- 
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ष्ठो इत एतन्निश्ेतव्यमिलयत राह तदति, तत्मधानतग्रा तयो- 
रनन्तवासुकिनामरुसपयोः परथानतः पुखयता तया च्छतिन्याये- 
नेत्यर्थः, अन्येपि सर्पाः कुण्डलि मञ्ङ्गया कुण्डलरिति सज्जरा. 
नपर तसा ख्याताः मसिद्धाः सरन्न सतो हेतारित्यथः ॥ ४३ ५ 

एषं सुज ङ्ग भूषणं वि चार्यदानीं जिं विचारयानगच- 
न प्रतिजानीते । 

अथ त्रिडखविचारः | 

श्रथेति । अथ सुलङ्भूषणत्रम्यार्यान््रतन्तरं तधिशुलवि- 
चारः शिरस्य हस्ते यस्िशूलोऽस्तीत्युच्यते तस्यायुध वेशेषस्य 
विचारो नणयः क्रियत इति शेषः । तमेव पनाह । 

शान्तिविराग्यबोधाख्यैसखिभिरगरस्तरसिभिः । 
२ + क [र् [सि ९ | त्रिगुणत्रिपरं हन्ति त्रिशरटेन त्रिखोचनः ॥ ४४ ॥ 

धान्तीति । हे शिष्य शान्तिवेराग्यबोधाख्येः शान्तिर 
परतिरष्टाङ्योगमाधननजन्या जगदभानरूपा व्यतहाराभाव- 
कायेतिलक्षणलक्षिता, तदुक्तं यमादिर्धाीनिरोषश्च ठ्यबरास्य 
सप्तयः । स्युर्हखाधा उपरतेरिति । वेराग्यं च दोपदाष्टनन्यं सम 
विषयत्यागेच्छारूपे भोग्यादेन्याभावकयं चति लक्षितं, तदृक्त- 

दष ष्ाजिष्टसा च पुनभग्पिष्वदीनता । 
अ पाधारणरेत्वाधा वैराग्यस्य लयो प्यमीति प 
बोधश्च ज्ञानं श्रवादजन्यं प्रयापिस्फाविषेचनरूपं चिदा- 

तादृङ्कारेकलोपटल्षितग्रनथयुतप यभाव कायमिस्युवटक्षितं, तदुक्त 
भरवमादिवयं तद्रत्ततरमिथ्यातरिबेचनम् । 

पुनश्रन्थेरचुदयो बोधस्येते त्रयो मताः । इति । 
एता अहा. येषां तेस्तरस्तराभिरद्मानत्त्कायभेदेने वेगदड- 
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सखिभिर के रेः फलेम्पलक्षितेन त्रिशरेनोकलक्षणानि नीः 
णि शूलानि फलानीव यस्य सत तथातधस्तेन परत्यगमिन्नव्रद्मबोषेन 
विलोचनः पृवाक्तटक्षणलिनेत्रः प्रयगभिनेबरह्मशिवगुरुच्िगुणनि 
पुरं बयो रनःसत्वतमाऽमिषा ये गुणाः प्रदतेर्विकारास्तान्तत्कार्ये 
च तयाणां पुराणां समादारख्िपुरं स्थुतषकष्मकारणाख्यं 
देह्रयमित्यथः, नवद्वारे. पुरे देदील्युक्तेः, दन्ति नाश- 
यति ॥ ४४॥ | 

एवं जिदरलं विचायैदानीं उमर विचारयनगयेनाह । 

अथ उमरुविचारः | 

श्रथति । अथ तिशुरविचारनिरूपणानन्तरं मरविचारः 
शिवस्य दृस्ते यो डमरुः प्रसिद्धलतस्य विचारो नियोयः क्रियत 
इति शेषः । तदेव पदयेनाह् । 

टण्टङकारच्छलेनासो वानां मुक्तिहेतवे । 
नेति नेति मुहुः प्राह डमरुः शाम्भवो हि सः॥ ४१। 

रण्डमिति । है शिष्य टण्टङ्कार इति उमरुध्वनेरनुकरणं 
ताटृशध्वनिरेव च्छं मिषं तेन ताऽसो शासेषु प्रतिपादितः 
परोक्षतया श्रयते शाम्भवः क्षम्भोजगत्सखपदस्य प्रत्यगमिन्न- 
परमास्मदिवगुरोरयं शाम्भवो वेदो वेदशिवयोः प्रतिपा्भ- 
तिपादकसम्बन्धेन सम्बन्धवन्लं, हि विद्रु मयक्षपिदधः सोषि- 
द्रप परोक्षतया श्रुतो उमरुडेमरूतेन करिपतः शैत्रानां †शिव- 
स्येते शेवाः भत्यगमिननव्रहमां्भूता नीबात्ेषां सुक्तिरेतमे 
युक्तिमाप्षः स एष हतुः प्रयोजनं | तस्मे तत्माप्यथंमिल्य्थं ¦ युहुः 
पुनः पुननेति नेत्रीति निरूपितं यदुदतं तन्न नास्तीत्येवं माहोप- 

 विग्रति, अतर बेदृस्य इमहत्वपर श्रयाताऽददेशोनेतनिनेती"वादी 
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नां सर्द्रेतनिषेधकथाक्थानां ध्वनित्वं च विवक्षितमिति 
भावः ॥ ८५ ॥ | 

एव डमरं तरिचार्थदानीं मुरडमालां विचारपनाद्यन प्रति- 
जानीते । 

अथ मुण्डमालाविचारः | 
अथेति ।अथ डमरुविचारनिरूपणानन्तरं मुण्डमाखाविचाशो 

मुण्डमालायाः शिरे या राक्ता सुण्डमाखा तस्या विचारो नि- 
णयः क्रियत्त इति शषः । तमेव पमरतिन्नातं पयेनाह । 

भनन्तसतब्रह्माण्डमुण्डमाखाविधारणे । 
अनाचयनन्तरूपतात्समथः शिव एव हि ॥ ४६॥ 

अनन्तेति । हे शिष्य अनन्तमृतब्रह्माण्डमुण्डमालाविषार- 
णेऽनन्तानि अपरिमितानि खतानि नष्टानि यानि ब्रह्माण्डानि 
तेषु चापरिपतानि यानि मुण्डानि कपालानि तेषां माछ 
सक्तस्य बिधारणे परिधानेऽनाद्यनन्तरूपन्तान्नाऽऽदियैस्य 
तदनादि न विद्यतेऽन्तो नाशश्च यस्य तदनन्तमनादि यदनन्त- 
मेताटशं रूपं खरूपं यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्वं तस्माच्छि- 
व एव प्रत्यगमिन्नपरमालमगुरूरेव समथः प्रथुरस्ति हदि एतद्वदरलु 
प्रसिद्धमिखथः ॥ ४६ ॥ 

एष युण्डमालाव्रिधारणं निणीयेदानीं इषत्राहनत्वविचारं 
प्रतिजानीते गयेन । 

अथ वृषवाह्नविचारः | 

अयेतिं । भ्रय युण्डमालाविधारणनिणयनिरूपशानन्तरं 
षवाहनव्रिचारः दिवस्य यदरषत्राहनं निरूपितं शज्ञेषु तस्य 
दिचारः क्रियत् इति शेषः 1 तमेव श्लोकेनाह् । , 
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ब्रह्माया यत्न नारूढास्तमारोहति शङ्करः । 

समाधि ध्ममेषाख्यं तेनायं वृषवाहनः ॥ ४७ ॥ 

बह्मा इति । हे शिष्य ब्रह्माद्या बह्मा विरञ्जराधो 
स्यो येषां ते तथोक्ता यत्र समाधौ नारूढान स्थितिं 
भराप्ताः शङ्करः समस्तजगत आनन्दकरः भत्पगभिन्नः परमास्ा 
तं श सेषु प्रसिद्धं धममेधाखूयं पर्मटष्टिकनारं समरथ श्षणयमकं 
ऋतु शतस्यापी"ति श्रुतेः, आरोहति भ्रारूढो दृस्यते तत्रैव तदू- 
पलन्धेस्तेन हेतुनाऽयं प्रस्यगमिन्नप्रमास्मशिषगुरुरषवाह्नो हषः 
सवेभ्रष्ठुः समाधधममेषाख्यो बाहन गमनसाधनं यस्य स 
तयाविधोऽस्ति न तत्र लौकिकं रषवाहनतवं ग्राह्यम्, उपा- 
सनायां मना ब्रह्मत्युपासीतेःति श्रुनेमनसि ऋह्यलबुद्धिरिवि 
नन्दिनि इषे धर्ममेघप्तमाधिबुद्धिः शिवे च ब्रह्माभिन्नपरल्यगास्प- 
गुरुबुद्धिथ कारयति भवः ॥ ४७ ॥ 

एवं ठषवाहनसं विचार्येदानीं केलासयिचारं गन प्रति- 
जानीते । 

अथ केरास्षविचारः | 

अथेति । अथ वषवाहनवरिचारनिरूपणानन्तरं कैलासवि- 
चारः कैङासनाम्नः पद्यस्य विचारो निर्णयः क्रियत इति- 
क्षः । तमेव पदयेनाह् । 

कैवल्ये टसते रुद्रस्तद्रक्ता अपि सर्वदा | 
तत्करेवव्यव्रिरासेन करसं शम्भुमन्दिरम् ॥४८॥ 

के बररयडति ! हे शिष्य द्रो रोदयति मायया दुःखीकरो- 
ति जी्रमिति रुद्रः परमात्मा केवरपेऽखण्डेकरस अत्मनि 
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बरह्माभिन्ने लपतत खयंप्रकाश्मानो वर्तते तद्रक्ता अपि 
तस्य प्रयगारमनो ऽमिन्ञपरमासशचिवगुरोभेक्तः सेत्रकारस्तज्िन्त- 
काश्च स्वा सर्वकाठं तस्मिन्नेव केनरस्ये लरषान्त स्यमकाश- 
माना वर्तन्ते तत्केवद्यविलासेन तादशकेवरयवेङसनेन क- 
खछासमखण्डेकरसस्वयमकप्रानमेवर शम्भुमौन्दरं श्रोभवत्यस्मादि- 
ति शम्भुः समस्तजगस्सुखकारणं प्रत्यगामिन्नव्रह्मशिवगुरुस्तस्य 
मन्दरमिव बासस्यानं ज्यम् ॥ ४८ ॥ 

एवं कैलासं निणीं वेदानीं मन्द्रं विचारयन्गयेनार् । 

अथ मन्द्रविचारः । 

श्रयेति। अथ केरासविचारनिषूपणानन्तरं मन्दरविचासे 
मन्वररय मन्द्रनाम्नः पवेतस्य विचारो निर्णयः क्रियत इति 
जेष; । तमेव पश्चनाह् । | 

मथितो मुक्तिरलार्थं येनायं भवसागरः । 
स बोधो मन्दरो नाम मन्दिरं शङ्करस्य तत् ॥ ४९ ॥ 

मयित इति । है ्रिष्य येन बोधनाऽयं सवैललोकपरत्यक्षो 
भेवक्षागरो मवत्यस्मात्संसार इति भवोाऽचिद्यातत्कायरूपः 
भप गिरति भक्षतीति गरो मृ्युस्तन सह वत्तत इति स 
एव सागरः खार्थण्, यद्रा गरो तष विषयरूप तरस्पर्शन तद्धा- 
गेन च परणंसम्मवात्तन सहितः सगरः स एव सागरःस 
युक्तिरनार्थ शुक्तिमोत्तः स एत्र रतरमिव तस्मे तं प्राप्तुं मधित, 
श्रलोंडत; स उक्तव्रिधो बोधः प्रयगासपरमास्मेकय विषयं 
ज्ञान मन्दरो मकारवाच्यं कारणशरीरमन्नानं समष्टिष्यष्टिरूपं 
तदुपहितौ प्रह्ञश्वरो च दरति विनाशयर्तीति व्युत्पत्या मन्दरो 
नाप प्रिद्धोऽस्ति ॥ चतस बोध एव शड्रस्य श्च मुखं क- 
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रोति स श्ङरो जगदाचन्दकरः भत्यसभिन्नपरमाः्मक्षिवगुर 
स्तस्य मन्दिरं बासस्थानं ये तत्रैव तत्मापतेः भरसिद्धल्रावियर्थः, 
उपास्ननापक्े मनो ब्रह्मत श्रुत्या मनसि ब्रह्मलराचिन्तनमिव 
खोकमपमसिद्धमन्दरपर्वेते बोधरूपत्वचिन्तनं तत्रस्य पविते च प्रय- 
गमिन्नबरह्मगुरुषूपर्वचिन्तनं च कायेमिति भावः ॥ ४९॥ 

एवं मन्द्रं निर्णी येदानीं लके जाखे च शिवस्य इमदान- 
वासाऽभिहतप्तन्निणेयं गग्रेन प्रतिजानीते । 

अथ रमश्ानविचारः । 

रथेति । अथ मन्दरविचारयानरूपणानन्तरं इमक्ानस्य 
परेतावास्तस्य विचारो निणयः क्रियत इति षः तमेव पद्चनाह् । 

नित्यं कीडति यत्रायं स्वयं संहारभेरवः । 
तत्र रमशने संसारे शिवः सर्वत्र ददते ॥ ५० ॥ 

नित्यमिति । हे शिष्य स्वयं खतः सिद्धोऽयं परस्यगमि- 
न्नपरमासकशिषगुरुधिद्र्पस्यक्षः संह।रभेरवः सनसहिसते वि- 
नादयते विश्वमननेति संहारो मल्युः सेजगहयायिष्ठानमिबथः 
अतः स॒वेभयहतुसखरादेव भरवो भीतिमरदः सन् यत्न संसारे जग- 
ति निस्यं सव्रदा करीडति रमते, तजोक्तविधे संसाररूपे स- 
चदा मङ्गलदूपत्वाच्छपश्ने स्त्र सैपदार्येषु समैकले च 
किवः परयगभिननव्रह्मगुरुहरपतऽवल)क्यते ज्ञानिभिरिति शषः; 
उपाप्तनापक्ि इमश्ञाने संप्तारत्वं तत दिवपत्यगभिन्नगुरुषूपसं- 
च ध्येयमिति भावरः ॥ ५०॥ 

एतवे इमश्ान नणाय्दयान। गणाान्वरचारायत्रु गद्यनाह् । 

अथ गमविचार्ः । 
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प्रयेति । अथ व्मक्ञानविचारनिषूपणानन्तरं गंणविचाभे 
गणानां विचारो निशः क्रियत इति शेषः । तमेध पयेना् । 

आनन्दखागरः शम्भुस्तच्छक्तिद्रैव उच्यते । 
शीकरा इव सामुद्रास्तदानन्दकणा गणाः ॥ ५१॥ 

आनन्देति । ₹ह श्षिष्य शम्भुः श्रं सुखं भवत्यस्मादिति 
हाम्युः परद्यगानन्दामिच्रव्रह्मानन्दश्गिवगुरुरानन्दसागर आ- 
नन्दानां चतुरिधानां विद्यानन्दानां विषयानन्दानां च नल- 
स्थानीयानां सागरः समुद्र इव क्षेयः, तस्याऽनन्दसागरस्य 
शक्तिजगञस्जननसामथ्य द्रव भ्रद्रेतोच्यते कथ्यते मुनिभिरिति 
जेषः । तदानम्दकणस्तस्यानन्दरूपस्य प्रत्यगभिन्नपरमात्मधि- 
वगुरोयं कशा अंशा विषयानन्डास्ततः समीपे वर्तमाना बि- 
चानन्दाश्च सुराः समुद्रसम्बन्धिनः शीकरा इवाम्बुक्णा 
श्व सन्ति तेषां च समूहरूपतनाक्तव्रिधदिवरसांनिष्येन च 
गणाः सेवका इव ज्ञेयाः । उपासनापक्ते च शिवे प्रत्यगभिन्नपर- 
मात्मगुरुरूपत्वं पाबेदयां च तच्क्तिरूपतवं तद्रणेषु च विदयानन्व- 
दिषयानन्दरूपखं च ध्ययमिति भावः ॥ ५१ ॥ 
- : ननु क्षिवगशेषु जगद्रिलक्षणतं खभावाकृतिभिरुक्र पुरा- 

शेषु श्रुतं तदव कथं सम्भाव्यं तत्राह । 

जगद्िलक्षणः सवामी स्वरूपाकरतिरक्षणेः | 
जगदहिटक्षणा एव गणास्तस्य किम्भतम् ॥५२॥ 

जगद्विलक्षण इति । हे शिष्य उक्तलक्षणानां विश्रानन्दा- | 

{द रूपगणानां खापरी सच्विदानन्दादिप्तमर्षणन पाटकः भय- 
गमिन्नपरमात्मक्षिवगुरुजगद्विलक्षणो जगतोऽसज्जडदुःखद- 

1 

पालसपजाद्विरक्षणो विपरीतलक्तणवान्सरूपाकृतिलक्षणे; से- 
१९३ 
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ने रूप्यते भक श्यत इति स्वरूपं स्वरकाश्चं जगत्तु परमकाशम, 
आङृ(तनिराकाररूपा जमन साकाररूपम्, लक्षणं च सच्िद्रपं 
जगतस्तव अप्तज्जडदुःखसूपं लक्षण तेः प्रत्यगममिन्नबरह्यणो जग- 
तश्च वेलक्षण्यपस्ति यदि तहु तस्य भत्यगभिन्नब्रह्मानन्दस्य 
अणा उक्त। वधा विद्रानन्दादिरूपाः सेवका जमह्िलक्षणा एव 
जगान्त गच्छन्त।ति ज्मान्त'' विषयानन्दास्तेभ्यो विखक्षणा 
्िपरीतन्तक्षखा एव निश्चयेन सन्ति, अर्र्थ किमद्ुतं किमाशथयं 

. न कमपत्ययेः ॥ ५२ 

एत साधारण।च्छवगणान्ियीयेदयानीं योगिनी गणगन्विचा- 
{यतं गव्नाह् ¦ 

अथ योगिनीगणविचारः | 
अभाति । श्रय गशनिणंयनिरूपणानन्तरं योगिनीगणव्रिचाने 
रनना यागेन(नमदेत्रतानां यो मणः समहः शिवसमीपेऽ- 

स्तीति शेवपुराणेषु श्रयते तस्य प्रिचायो निर्णयः क्रियत इति 
शेषः | तमेव पेनाह । 

थव यव मनावृ्ति्योगाभ्यासेन योगिनाम् । 
सा समीपं गता शम्भोः सेवायं योगिनीगणः॥ ५३॥ 

यैव यतेति । योगिनां योगेन परा्गनीवन्िस्यभावानां 
योगभ्यामेन योगस्य निगोधलक्षणस्य योऽभ्यास; पुनः पुनराव- 
तन तन यवववयाया.च प्रसिद्धा शद्धा मनोष्टत्तिर्मन- 
स।<न्त्करणस्य व्रात्तः साभासांशरूपाऽस्ति, साः सेत्पावरत्ति 

कतव्या सासा वृत्तिः शम्भ जगदानन्दरकरस्य भत्यगानन्द- 
परमात्मनः सप्रीप निकटदेकं गता प्राप्नाऽस्ति सेबोक्त- 
लक्षणद्तक्तमृहरूप एवायं विद्रसत्यक्नो योगिनीग्यो योगि 
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न्या निरोधाख्ययोग्रत्यो वृत्तयस्तासां गणः मृदो हेः उपा- 
सनाप योगिनीगणे निरुद्ध चित्तवरत्तिसं शतरि च तद्ध यप्रत्यग- 
भिन्नब्रह्मगुरुतं च चिन्त्यमिति भावः ॥ ५३ ॥ 

ननु रोके शासे च श्षिवगणानां पिशाचं श्रूयत इयाश्च- 
श्र तेषु पिशाचत्बुद्धिमूढानामेतरेत्या ह । 

सखायः. शङ्करस्येते योगिनी मैरवादयः । 
जीवन्मुक्ता जडेरुक्ता भूतप्रेतपिशाचकाः ॥ ५४ |) 

सखाय इति । है शिष्य एत उक्ता वक्ष्यमाणाश्च गणा- 
दयः शङ्करस्य जगदानन्दकरस्य भरयगभिन्नपरमात्माशगगुरो- 
यागिनीभेरवादयो योगेन निरुद्छत्तयो योगन्पो मैरवश्च ज~ 
गद्ध पजनको बृ्युश्वादी मुख्यो यां ते तयोक्तास्ते सख।यः धु- 
खदूपतेनात्पपु ख्ाधनतेनेष्टा जीवन्मुक्ता जीवन्त एव पुक्ता- 
ब्रह्मभावं भ्रात्रा भरत एत्र. विधिनिषधातीताक्े नडम्. 
तप्रतपिराचक्ा भ्रूना भूतनापानः मेवा: प्रतनामानः पशा- 
चका; पिक्षाचनामान इति जातिमेदान्नामभेदेनोक्ताः कः 
धिता इति केयम् ॥ ९४ ॥ 

एवं योगिनीगयं निणीकेदानीं काललमेस्तत्रिचारे गगनेन, 
भरत्तिजिानीते । . 

. ` अथ काटभैरवविचारः। 
अचेति 1 अथ योमिनीगणविचारनिरूपणानन्तरं कालभ 

रब विचारः सिवरस्तमीपे यः कालमैरवो गणाऽस्तीत केके श्ना 
खे च ापतद्धस्तस्य विचारो नियेयः क्रियत इति शेषः. । त- 
मेव्र पचना ।, 

~ विवत्तित्रजगञ्जाटः कालोऽस्य हारपाटकः | 



९०७ दोधसतारे । 

कालाहिभेति यदहिं स गणः काटभेरवः।॥ ५१॥ 
विवरतितेति । ईहे शिष्य विवर्तिजगज्नारो विवर्तत त्रि- 

परीतरूपत्रेन कल्पितं जगद्रूप जालमिव जीवबन्धनकारणं येन 
स तथाविधः कारः कटयति जगदिति व्युखत्या कारः सवै. 
जगत्करपक ईश्वरोऽस्य अत्यगमिन्नपरमालसरिवगुरोदारषा- 
रको द्रं प्रल्यगमिन्नपरमात्मतपापकं भञगात्मपरमात्मेक्याव 
पयं ज्ञानं तस्य पालको रक्षकोऽस्ति काटषदं न्यारूया- 
य भेरवपदं व्यारूयास्पन्नाह् काङा्ति, यचस्मात्कारर्दीश्- 
राद्रश्वं समस्तं जगद्धिमेति मयं प्राप्नोति अतः स रश्व 
रोऽनन्तव्रह्माण्डपेक्तयाऽनन्तेश्वराणां गणः समूहरूपः. फालभे- 
रः कारभेरवनामाऽस्तीति ज्ञेय, उपासनापकषे तु कारभमै- 
रवनाज्ि शिवगयो जगत्कटपकरत्वपर्ंभयहेतुत्बो पठक्षितमी श्वरत्वं 
शिवे च प्रयगभिन्नव्रह्मरूपत्वे च समारोप्य ध्येयमिति भावः॥५५॥ 

एवं कालभेरवं निर्णायिदानीं दण्डपािनणयं गधेन 
प्रतिजानीते । 

अथ दण्डपाणिविचारः | 

अयेति । अथ काठभेरवविचारनिरूपणानन्तरं दण्डपा- 
णिविचारो दण्डपाशिनामको यः शिवस्य गणो रोके शाह्वेच 
मो स्तस्य विचारो निणेपः क्रियत इति देषः। तमेव पनाह | 

५ म ¢ रै = 

मनसो दण्डनेनैव दण्डपाणिगेणो भवेत् । 
तादृशा एव देवस्य गणत्वमुपयान्ति हि ॥ ५६1 

मनस इति । हे चिष्य मनसः सङ्कटपात्मिकान्तःकरथद- 
तिर्मन्तस्य दण्डनेनेव निरोधलक्षणदण्डनेन शामनेनैव ना- 
न्यमाधनेनदयर्थः, ` दण्डपाखिदृण्डो मनोनिग्रहाय निवार्यः 



िवपूजाश्चतकम् } ९.०१ 

समाधिः पशुनां निग्रशार्थ दण्ड इवं पाखवेनास्मरूपं दतं यच्का- 
ऽऽसपस्वरूपव्रह्मग्रहणकरणतादष्ङ्गयोगोऽत्र पाणिग्राह्स्तस्मि- 
न्यस्प स तथाक्तो गणः सवकस्तर्षा बह्मा दबहर्वपिक्तया ब- 
इत्वं तेषां समूहो बा पपेर्स्यादेगं सम्भावना कार्येति भावः, 
ततओ फिपिलयत आह तद्शा इति तष्श्ा एबोक्तरक्षण- 
दण््पाणिमद्श्चा एव इदानीन्तना अपि ये भवन्ति ते एक 
नान्य इत्यथः, देदस्प प्रयगनिन्नव्रह्मचेतन्परूपयुरोगयसं से- 
वक समुपयान्ति परच्तुबन्ति हि परसिद्धमतद्विद्रस्छ अताऽज चि- 
श्वासः कायं इति भावः ॥ ५६॥ 

एवं दण्डपायि विचार्यदानीं सेत्रपारान्विचारयितुं भ- 

येन पतिजानीते । 
अथ क्षत्रपाटविचारः । 

अथेति । अथ दण्डपाणितरिचारानन्तरं प्ित्रपाटबिचारः 

ज्षत्रपालनापको यः शिवस्य गणः पाक्तस्वस्य विचारः क्रियत 
इति शेषः । तमेव प्रश्ना । 

परमात्मा स्वयं शम्भुस्तदंशाः क्षेत्रपाटकाः । 
+ ॐ भावभेदेन ॥। ९ 

अंशारिभावमेदेन क्ष्पारेवरेतो हरः ॥ ५७ ॥ - 

 परस्मास्मात । दे शिष्यहाम्भुः श भुखं भवसस्मादति 
शम्युर्जगद्ानन्दकरः परमात्मा कयकारणात्रीत भ्रात्मा स्वयं 

स्वतः सिद्ध एवाऽस्ति किञ्च तदं्षास्तस्य परत्यगमिन्नपरपा- ` 
स्णिवगुरोरंशाः भतिषिम्बा जीवाः प्षत्रपारखकाः पत्राणि 
समष्ठिव्यषटिगुप्पश्षरीराणि प्रप्रष्टिग्यष्टम्यूलशरीराणि च तेषा 
पाका रलित्तारो भवन्तिः अतः अश्षाक्षिमावमेदनांथा 
जीवा अश्ली च पमसगिश्नतद्यःञवयुरुस्तयोरार्याप्रतयोरमाब 



९.०२ षाधसारै। 

आरोपितं यसं तस्मिन्यो भेदः मोप्यारोपित एत तेन क- 
त्वाऽऽरोपावस्थायां प्षत्रप्राङेजीवेहरः सर्वदेतहर्यर्चीरो ॐ- 
तरपो वस्तुतः सन्नपि परयगभिन्नः परमास्मा इत आव्रृतत्वेन 
व्यराहयतऽनो ऽत्र प्षज्रपालपदेन जीवा ग्राह्याः । उपाप्तनापक् 
तु शत्रक्षत्रपालगणणेषु जीवत्वं शिवे च पस्यममिन्नत्रद्यरूपएतं स- 
मार्य भ्ययपति मदः ॥ ५७ 

एर क्षत्रपारज्निर्ण।यदानीं नान्दगणविचारं गदेन प्र 
विजानीते । 

अथ नन्दिगिणविचारः । 
अथेत्ति । अय क्ित्रपाटविचारानन्तरं नन्दिगिणगिचासे 

न्दिनामायो गगा; मेवकृस्तस्य विचारो निगेयः; क्रियत 
इति शपः । तमव पद्येनाह् । 

यस्थापरि स्पफुरदरूपो दश्यते परमेश्वरः । 
स बोधः इुदमावा्मा गीयते नन्दिकेश्वरः ॥ ५८ | 

यस्येति । हे शिष्य यस्य बोधस्य उपार ऊर्धं परमेश्वरः 
परमः कायकारणाभ्पामतीत ह्वरः सर्वेषरः परत्पगभिन्नप- 
रमा्माशवगुरुः स्फुरदरूपः स्फुरसकारमानं रूपं यस्य स त- 
थामूतो दृयते माक्षादतुमूयते स उक्तलक्षणः शुद्धपानरात्मा 
शुद्धो पायाततकरायरहितोऽयो भवः मेमसदहितः जीवन्रह्यक्य- 
बोधः स एवात्मा स्वरूपं यस्य स नौन्दकरेश्वरो नन्विक 
आनन्दास्पविषयसान्नन्दिनामक ईश्वरविषचतादीश्वररूप- 
स्वाचश्वर एतन्नामको गणः सेवको मीयते कथ्यत विवेभि- 
मिरिति रपरः । उपासनापक्ते तु पतिद्धनन्दिगणे ममेमजवत्र्चै- 
केयविषयकवोधारोप इन्त हिवि च तद्िषयर्ज बब्रह्चिक्यं समा- 



शि वपूजाह्तकम् । ९०३ 

राप्य ध्येयमिति भावः ५५६ ॥ ` 

, एषं नान्दकेश्वरं विचार्येदानीं भ्राङ्नामानं गणं विचा- 
रथितं गग्रेनाह् । 

अथ अरङ्धिविचारः। 
अथेति । अथ नन्दगणविचारानन्तरं शङ्खिविचारः सि- 

षस्ययोश्ङ्गीनामा गणः भोक्तसतस्य विचारो निर्णयः क्रियत 
इति शेषः । तदेष परयनाह । 

 कीटभङ्गभवेन भक्तः सारूप्यमागतः । 
स एव खण्डपरशोशद्धिनामा गणः किङ ॥ ५९॥ 

य इति! हे रिष्ययः कोपि भक्तः सेव्रकः कीटभङ- 
भावेन भङ्गे चमरविशमे भावः मम्णा भयेन स्मरणं कीटसंबन्धि 
कीरदरतं चमरस्य ` चिन्तनमिदयथेः, तन तादृशेन भावन सा- 
रूप्यं रूप्यते प्रकाश्यत इति रूपं स्वयंप्रकाश चिन्मान्न तेन सह ब. 
तत इति सरूप प्रयगात्मरूपं बह्यणोऽभिन्नं तस्य भावः सा- 
रूप्यं प्रत्यगभिन्नव्रह्यत्रमगनः प्राप्न; स एव प्रत्यगाभन्नत्रह्या 
लुभववानेषर खण्डपरशोः खण्डयति नाश्रयत अज्ञानं तक्कार्य 
चति खण्डो बाधः स एव परशुः कृुटारो यस्य स तथोक्त 
स्तस्य येन मोहवनं छिन्नमिस्युक्तत्वात्तस्य परत्यगमिन्नपरमास्म 
किवरगुरोभ्येङ्िनापा भङ्िनान्ना प्रसिद्धा मणः सेवकः किलेति 
निश्चयेन ज्ञातव्यः । तेन सेवकसेव्ययोव्येवहारदृष्य्या भदः 
पारमार्थिकटष्य्याऽभद् इति निश्चेतव्यम् ॥ ५९ ॥ 

एषं शङ्किगणे नि्णीयेदानीं महाका वत्रिचारयिहुं गेन | 
भतिजनीते 1 



| इ). शोधसररि। 

अथ महाकाटविचारः | 
अथेति । अथ भङ्खीबिचारनिरूपणानन्तरं फ। काटवि- 

चारः शिरस्य १ मह।काङनामको मणोऽस्वि तस्व विचारो नि- 
णेयः कियत इति क्षेवः । तमेद पयेनाह । 

कालेन भक्षितं विश्वं कालो बोधन भक्षितः | 
बोधात्मा कालकारोऽयं महाकालो परे गणः ॥६०॥ 

कालेनेति । कलिन सर्व दतं करयति नाक्षयतीति कारो 
एतुस्तेन बिश्व जगद्धक्ितं ग्रस्तं स॒ कालो शू्युर्जगन्मिच्या- 
त्वेन तदसत्वाद्ववेन हानेन भक्षितो ग्रस्तोऽतोऽय बि- 
इरपयन्नो बोषात्मा बोधो जीवब्रह्मेकयरिषयं ज्ञाने जगद्स्वन 
द्रयुविषयाससहानं चात्मा स्वरूपं यस्य स तथोक्तः काल- 
कालो रृत्योरपि मत्युरतः सर एव परोऽन्यो महाकारो महा- 
मृत्युनामको गणः सवरकोऽस्तीति निशेतव्यम् । उपासनायां ठ 
भसिद्धमहाकारे जीबब्रहम्यजनगन्मिथ्यासविषयबोधसं समा- 
रोप्य चिन्तनीर्यामति हेयम् ॥ ६० ॥ | 

एवं महाकाठं निर्णवेदयानीं छन्द निर्गतं गयेन भि. 
जानीते । 

अथ स्कन्द्विचारः । 
अथेति । अथ महाकालिचारानन्तरं स्कन्द्विचारः 

स्कन्दः कार्तिकेयच्तस्य विचारो निणेयः रियत इति देषः । तमेव 
पथेनाह । | 

बोधस्वसेनया येन मोहस्य स्कन्दनं छतम् । 
स बुद्धमान्मह्ासेनः स्कन्दो नाम शि्रलजः॥ ६१॥ 



शिचपुज्जाश्चतकम् । ९.०६ 

क्ोधरति । येन पत्यम् त्परूपस्कन्देन भोषस्वपेनमा षोषः 

स्वपरमास्माभेदविषयः स एव स्वस्य ̀  भरत्यगात्मस्कन्दस्य सेना 
चमूस्तया मोहस्य स्वपरमात्मनोरमेदाङ्गनस्य स्कम्दनं नाशनं 
छतं संपादितम्, भ्रङ्गानशषत्रनिवदणसापनत्वादाषस्य सेनत्वं श्चेय, 
स उक्तलक्षणः प्रत्यगेव बुद्धिमानस्वपरमास्म्येक्यविषयिणी 

द्धिभतिर्य॑स्य विधते स तथोक्तोऽत एव महासेनो महती बृहती 
तादर्यततानशन्चजयसामग्रीरूपा मतिः सेनेव यस्य स तथाभूतो- 
ऽत एव स्कन्दो नाप स्कन्दनापक्रः प्रसिद्धः शिवस्य परमा- 
त्मशिवगुरोरात्मजः पुज इवासेत्यर्थः, (आन्मा वै पुत्रनामर- 
सीति श्रतमेक्यशिवस्वरूप पे्ययः । उपासनापक्ि तु परसि- 
द्स्कन्दे भर्यगात्पत्वं शिवे च परमात्मं स्कन्दसेनायां भरस्य- 
गातमपरमास्मनोरभिन्नविषयमतिल्वं च समारोप्यामेदेनेतन्नये- 
ध्येयमिति मावः ॥ ६१ ॥ 

` एवं स्कन्दं विचर्येदानीं गेशविचाराय गयेनाहं । 

अथ गणेशविचारः । 

अयति । अथ स्कन्दविचारानन्तरं गयोशविचारो गणे 
चस्य गणेशनासककषिबपुत्रस्य विचारो निणेयः क्रियत इति शे 
ष्; । तदेव पश्नाह् । 

सुतोऽन्यो विघ्नराशिघ्तः सवैवियाविशारदः । 
आनन्दतुन्दिरः साक्षात्सिद्धिदाता गणेखरः॥६२॥ 

पत इति । हे शिष्य अन्यः स्कन्दादन्य उक्तलक्षण- 

स्कन्दाद्रगेरविलक्षणो न त्वात्मतया वक्ष्यमाणलक्षणेकंक्षितः घतः 
पुत्र आस्मेसथैः, "आत्मा पर पुत्रनामामीतिश्ुतेः, तान्येव ङक्षणा- 
न्याह विधघरेयादिमिः) विघ्नरसिघ्नो विघ्नाः प्रिपन्थिभूता 

१९४ 



६०६' षोधसरारे। 

सोज्ञनाघ्रनभृते ज्ञाने रागादयस्तेषां सादराः समूहस्तं हन्ति- 
नाशयतीति स तथोक्तो वेराग्यसक्षणेन रक्षित इति भावः। त्र 
तुमाह स्वत, सवेत्रिद्याव्रिश्ारदः सगोः सम्साया चिद्या 

ज्ञानानि रागादिदोषनिनतेकानितेषु विश्ाग्दः कुश इति भा- 
वः, अत एवानन्द तुन्दिला रिक्षपदेतुरागादशुन्यत््ेन विद्यान- 

पूण।दरत्वादुङ्हदुदर इर रक्षितः साक्षात्सिद्धदाता म्रक्ष य- 
या मरातत तया सिद्धेमुक्तदाता प्रापकोऽव्यधानेन स्क्ति- 
प्रद इत्ययः, यः परत्यगाभिननपरमात्मतिचयवरो षोपरल्षितः प्रस्य 
गात्मा माऽ गणन्वरो गगास्य शान्यादिममूहस्येश्वरः स्वामी 
स्वार्धानीकृनशान्त्यादि्ात्तरित्यथः, अस्ति, सोऽत्र गगा ज्ञः 
उपासनायां तु रागादिसमृहे विष्टनरा्ित्वं तन्निवक्तकनिष- 
यद्ापन्ञनेषु व्रिवात्व ममारोप्य ताभिश्च करयोरक्तातधि- 
ध्ननाश्कृत्वनापलाक्षिना निक्षिपराहिसेन पष्ट श्र नन्दस्तं गयो- 
शद्रे समारोप्य प्ुक्तिदाृतं च प्रत्यमात्मतं च गणन्चे स- 

कन्व क 

मारप्यापास्यामति भावः ॥ ६२॥ 

एव गणेश वेचयंदानी शिवरात्रि विचारयितुं गधेन 
प्रतिजानीत । 

अथ रिव्रराचिविचारः । 
अथेति । अथय गणेशबिचारानन्तरं सिवरानि विचारः 

 क्तित्रिस्य या रात्रिर्निश्ा षोक्ता तस्या त्रिचारो निणयः; कियत 
इति शेषः, इदानीं छोकपरसिद्धसिवरांत्रविलक्षणां शित्ररानरि 
तस्यां तष्ाकप्रमिद्धजागरणवरिरक्षगं च तत्फल च त बददोयाति। 

[द् १५ # # ध या नशा सव्रभ॒तानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
जागत्त शिवरात्रौ यः रिवस्तसिमन्प्रसीद्ति॥६३॥ 



शिषपूजाशर्तकम् । ९.०७ 

यानिननेति | हे शिष्य सवभूतानां सर्वाणि समस्तानि यानि 
भूतानि ठेषां या शद्धपक्षिद्धा निशा यथा रो व्यनरहारो- 
पमंहरस्तथा , यस्य मात्मश्थितो सर्मपाणिनां व्यवहारोपसं- 
हारः, किञ्च सवैमाणिनां रात्रं निद्रया व्यवहागङ्खानं तथा 
ज।प्यासाज्ञानं रक्ष्यतेऽताऽत्र सनेभांणनामातसेव निश्म- 
स्वेन ग्राह्यः सभेवात्न मोक्षक्ारणसरेन सुखमाधनताच्छिवरातनि- 
रिति भावः, नन्त्रस्यां रक्री को जागत्तिं लोकमसिद्धविाष- 
रारो तु बहबो जागरकतीरं उपलभ्यन्त इयत आह तस्या- 
मिति, हे शिष्य यद्यपि सपेभाणनोऽस्यां जागरणं न ऊुवान्त 
तथाप तस्यायुक्तटक्षणायामात्मस्थिनरूपायां शिवरात्रौ मयमीं 
सयम्यन्ते बुद्धिक्सयाऽसिन्निति सयमा निरोधनामका यागः- 

"तच्चिन्तनं तत्कथनमन्यान्यं तत्मवाधनुम । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबषः: ॥ 

इस्युक्तलक्षणो ब्रह्माभ्यासो शरा विद्यते यस्य स 
योगाग्पासद्रान्ब्रह्माभ्यासवान्वा जागर्ति जागरणं करोति 
सतरेमाणिनां व्यवहारपरीतपिवि ज्ञानिनामात्मपमनीनरेक 
जारणशब्देनान्न ग्राह्येति भावः, नन्वतेतंविधज.गरण कृते 
च फ फे भवतीयत आह जागनींति, हे शिष्य यः कपि 
पुरुष इदार्नीतनो योगाभ्यासेन ब्रह्माभ्यासेन पवा रिक 
रात्राबुक्तलक्षणायां रिनरात्र सुखस्वरूपायां लोकच्यवदहाराः 
भानव्रत्यामात्मस्थिताविल्य्थैः, जागर्ति जागरणं करोति मर 
दैवारमस्वरूषमनु भवती यर्थः, तस्मिन्स्वात्मानुसन्धरानव्रति बु- 
द्िगतचिद्राभासे शिव्रस्तचिन्तिता ब्रह्मी भन्नप्रत्यगात्मादन- 
गुरः प्रसीदति भरसन्ना भव्रनीत्यथः, निमेलत्वेन स्फुरती. 
त्रि भावरः ॥ &२॥ 



९.५९ बोसार 

नतु टोकथसिद्धश्चिवरत्रश्चदुदंशीतवं परसिद्धमस्यान्तु ब- 
त्सम्मवः कथमियाश््य तदस्यामपि सम्भावेयितुमाह् । 

पश्चकर्मेन्द्रियाण्येव पञश्चन्ञानेन्द्रियाणि च | 

मनोऽदहंङृतिचित्तानि त्रीणि वुद्धिधतुदंशी ॥ ६४। 
पञ्चेति । कर्मेद्धियाणि क्रियासाधनानि करणानि पञ 

पअसङ्धानि सन्ति तु पुनज्ञानेद्धियाणि क्ञानकरणानि पञ 
पथसङ्कयानि सन्ति एवं तानि दशेव भवन्ति मन एकम 
कुतिरदङुरश्चेकधथित्त चेकमेतानि पूर्वाक्तदशन्दियेः सहि. 
तानि ओअण्येतानि त्रयोदश भवन्ति एतेषां बोधरूपा बुद्धिश साक्षी 
पूवेजनयोदशपिक्षया चतुदंश्षी चतुर्दशसंरूयापूरकत्वाचतुदश्षीत्वं 
ज्ञेयम्, अन्तःकरणान्तगेतबुद्धस्तु जयोदवाखन्त मवं मत्वा बुद्धि- 
पदवाच्योऽत्र बोधात्मा चतुदेश्षसरेन ्राह्यस्तस्य च पुस्त भरतीते- 
ऽपि लोकप्रसिद्धशिवराजवोचकचतुर्दशीशब्दस्य श्ीलिङ्प- 
सिद्धेस्तत्सादश्यमाज्रविवक्नया बुद्धत्वं चतुरदंशीर्वं स्ीत्वं चेति 
निरदरष्टानि, यद्रा बह्यामिन्नप्रत्यगा सति षयकलुद्धिषटततेरेत ब्रह्माह- 
मस्पीति प्रमाया; पूवत्रयोदकश्षापेक्षया चतुर्दशीखं व्ेयामिति 
भावः ॥ ६88 ॥ 

नन्वस्या बुद्धिरत्ेर्बोधात्मनो वा शिवराजित्वं न कापि 
शाखे प्रतिपादितमिस्याश् ब्ानिष्वेवास्याः दिवरानिलं 
प्रसिद्धमन्नानिनां तु रोकपरसिद्धदिबरात्रविव. तिवराभित्व- 
पिल्याश्चयनाह् । 

इयं तु शाम्भवैः परोक्ता शिवरात्रिचतुरदशी । 
निराहारतया तत्र दृ्विरोधी भवेहूधः ॥ ६५ ॥ 

इयं लिति । दे शिष्य श्चाम्मेः शम्मवनब्रस्माहिति शः 



शिषपूञाश्चतकम । ९.०९, 

म्भुजगदानन्दकरः परमात्मा तस्यैते शलाम्भव।ससदात्पमृतां 
ज्ञानिन इत्यथः, ञानी त्वात्मेव मे मतमिति भगवदुक्तेः, ते 
रथ. ठु पदुक्तव छाकप्रसिद्धक्षित्ररात्रवरक्षणा शिवरात्िच- 
तुदश्ी श्िवरात्रिनाश्नी चतुदश्ी घुखस्वरूपत्ाच्छिवा व्यापा 
राभावाद्राजिः कर्मान्द्रपादित्रयोदशतिपुदीप्रकाश्चकलेन तदपे. 
क्षया चतुरशी भोक्ता कथिता, रोकभनद्धा तु शिवरान्निच- 
तुदेशी मूढजनायेति भावः । ननु रोकपसिद्धशिवराज्ावुषवापो 
विहितः सात्र कथं काये इत्याशद्धात्रापि बिशिष्टमुपवासं 
विधत्ते निराहारतयेति, बुधो ज्ञानी तजोक्तरक्षणायां श्िव- 
राजो निराहारतया ऽऽदहि चन्त उपभरुस्यन्ते विषया यैस्त आ- 
हा रास्तत्तदरू ् ताभस्तत्तद्विषयोपभोगा स्ते निगता निहता यस्मार 
निराहारो विषयास्वनमसक्तेन विषयतद्धोगभोक्तणां अब 
ङोकनमिसरथेः) तस्य भावस्तत्ता तया इत्तिरोपी इत्तीनां श- 
नविरुद्कापादिदतीनां रोपो नाक्षः सोऽस्पाक्लीति तथाविषों 

भवेत्स्यादषमेतरास्यां शिवरावाबुपवासः काये इति भाद्ः॥६५॥ 
ननु श्िवरात्रिसामान्पाह्ोकपरसिद्धायामेव रिषराजी भवृ- 

त्तिरस्तु किमप्रमिद्धायामस्यां पवसे याश सुयुक्षुणामतेव परवृत्ति - 
रुख्युत्यादनायास्यामेवर शिवमीति रथिकेति ब्ञानिनामेत्रव भव 
तिरंयाह । 

शिवभक्तः कृता पुव शिवस्यात्यन्तवह्छभा । 
शिवरात्रिरियं पुत्र शिवस्तायुञ्यदायिनी ॥ ६६ ॥ 

शिवभक्तंरिति । यतः कारणादियं मदुक्ता शिवरात्रिः 
शिवस्य प्रत्यगभिन्नव्रह्मानन्दगुरोरत्यन्तं वबलुभाऽत्यन्तम- 

{५ „ ऋ 

शिश्चयेन चमा पियाऽऽत्मल्वाकव " परेयोऽन्यस्पाच् सवेस्मादान्त- ` 

रतरोयमासेति श्रुतेः, अतः शिवभक्तः क्षिवस्य प्रलययगभिन्नत्र- 



९.१० शोधस) 

ह्मगुरोर्ये भक्ताः सेवकाः परत्यगभिन्गब्रह्मचिन्तकाश्चिदाभासा 
इत्यथः, तैः पू भरह्काछे छृतेपासिताऽस्ति कुत इत्यत आह 
पुत्रेति, हे पुत्र हे शिष्य इयं शिबरात्निः कृता सत्युपासिता 
सती शिवमायुञ्यवाभिनी हित्रेन पत्यगमिन्नक्रह्यगुरुणा सह् 
सायुज्यमेक्यं तस्य दायिनी दावरी चिदाभासस्येत्यथः, भव्- 
तीति शेषः ॥ ६६ ॥ 

नन्वन्यदेवा नां दिनमेव पूजादिकमेणि शृहीतं शिवस्य तु 
राजिरेब गरही तेस्यत्र कि कारणपित्याश्चश्ाह । 

निशीथ एव मध्याह्नो रात्रिरेव दिनं विभोः । 
न यत्र किञ्चित्कारेत स प्रकाशस्तु शाम्भवः ॥६७॥ 
निशीथ इति । हे दिष्य विभाव्यापकस्य सवन्न विश 

वेषु कायेकारणसरूमेषु सामान्यदूपेयानुवृत्तस्य भत्यगभिन्नत्र- 
हमगुरो रारे सामान्यप्रकात्रखन विकशेषाप्रकाश्षाद्रात्रि- 
रेव आसमकाश्चरूपा सवैव्यवरहारोपसंहारवच्तराद्रानिलमास- 
प्रकाशस्य दिनं दिवस्रोऽस्ति भरक्राश्चरूपत्वादतो निश्चीय 
एव॒ लोकव्यवह्रसाधनभूतकायेकारणादिरूपमरपञचायन्ता- 
स्फुरणोपरुक्षितोऽधेराज्न एव॒ मध्याहो मध्यदिनमत्तीति 
ज्ञेयं, नत्र दिषसे पध्याह च प्रकाशोऽनुभूयते रोके तस्याभा- 
वादत्र रातेर्दिनत्रमधेराज्स्य मध्पाहत्र च कथं संभाव्यं त- 
जाह नेति, यत्र यस्मिन्सामान्पाचदरूपे भकन्च किञिक्कि्माप 
विशिष्ट वस्तुजातं न काशत प्रतीयेत स उक्तत्रिधः शा 
म्भवः दाम्वत्यस्मादिति क्षम्भुमेगदानन्दकरो ब्रह्माभि- 
ननभत्यगत्मयुरस्तस्य तद्रूप एत्र शाम्भवः परकश ज्ञानं जेयः) 
अतो रतरेदिनत्वपधेरा्रस्य पध्याहलसुक्तं सम्भाग्प्मि- 
ति.भाव्; ॥ ६७ ॥ | | 



शिवपूजाशक्षकम । ९११ 

एरं शिवराति व्याख्यायेदानीं शिवताण्डव निर्भेतुं ग- 
दयेन भनिजानीते । 

अथ रित्रताण्डवविचारः | 
अथेति । अथ शिवराजितिचारनिरूपणानन्तरं शिवता- 

ण्डत व्ेचारः शिवस्य महादेवस्य यत्तण्डवं चबं यच्छेवपुराणे 
निरूपितं तस्य विचारो निणेयः क्रियत इति द्राषः । तदेव 
पद्यनादह् | 

यस्यानन्दख्येनेव नन्दिता नारदादयः । 

तदानन्दविनोदाख्यं शाम्भवं विदि ताण्डवम् ॥६८॥ 

यस्यति । यथा ल्लोके नृय खयस्रारं खयश्च स्वरगानता- 
ठश्छदङ्ादिवाद्यपादप्रक्षपहावमावानां समत्वं तस्मि साते त- 
द्रष्टृणा समाजः शखितो भवति तद्द्र यस्य भसगभिननव्रह्म- 
रूपगुरोरानन्द छयेनेव स एको ब्रह्मण आनन्दः, योवेभू- 
मा तत्सुखं, रसो बै सः" इत्यादिभिः श्रुतिभियं आनन्दः प्र- 
तिपादिवक्तस्मिन्यो ङ्यः साम्यं सर्वे वेदादिश्षब्दा गानं तत्त- 
दुक्तक्रियोपासनाङ्गानाख्या; पाद ्रिक्षपासतत्तत्फरषासनापषै- 
काेश्ाश्च हावमाबास्तषां सर्वेषामानन्दपभयोजकतवेनानन्दे सा- 
म्ये पयेव्रसताने तेनैव क्रियादीनामिच्छापू्ैकलादिच्छायाश्च घु- 
खत्रिषयताद् गवरेण्यमिःतिश्रतेः, ब्रह्मानन्दस्येव "नास्ये सुखम- 
स्तीति श्रुत्या विश्षपुखे घुखनिषधःत्सुखत्रसिदेश्च बह्मघु- 
खस्थे भुखत्रमनस्ताम्मन्नेव सवेक्रिमादिनृत्यसाम्यमिति भा- 
वस्तनैत्र तादश्नृत्यनेव नःरदादयो नारदो ब्रह्मपुर आदि- 
मुख्यो युते नारदचतुःसननादिशुकदत्तप्रभ्रतयस्तादशनूृत्यस्य 
स््रस्मिन्न(विभावन नन्दिता नन्दा ब्रह्मानन्दः सज्जति उत्पन्नो 
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येषां ते तथोक्ताः सन्तीति हषः, ब्रह्मानन्दं पराप्ना इस्यषः, ^र- 
सर ह्येवायं ठन्ष्वाऽऽनन्दी भवतीति श्रुते्तदृक्त विधमानन्दवि- 
नादाख्यमानन्दाय यो विनोदः ऋडा स आख्या आहा 
यस्य तदानन्दपुवेको बा यो विनोदोऽनायानेन कर्मो 
पासनज्ञानावुष्ठानरूप रमण साऽऽख्याऽऽदहा यस्य तत्त 
थाभूतं छमस्मवं श्ाम्मव्रत्यस्मादिति शम्भुः सकरखजगदानन्द्- 

करो ब्रह्माभिन्नप्रस्यगासरिवगुरुस्तस्येद शाम्भवं ताण्डवं नटन 
विदि जानीहि ताण्डवं नटनं नाव्यं ख्यः साम्यमथाद्धिया- 
पमिति चामरर्धिहः॥ ६८॥ 

एवं दिवताण्डवं निर्णीयेदानीं शितरे स्मरहरत्वं यष्टोके 
शासने च प्रतिपाद्ते तद्रचारयिष्यनादेनह | 

अथ स्मरह्रविचारः । 

श्रथेति । अथ शिप्रताण्डववांवचारानन्तरं स्मरहरत्वि- 
चारः स्मरहरनाश्नो विचारो निर्णयः क्रियत इति रषः । तमेव 
पथेनाह । 

हते स्मरे हता एव षडप्येते स्मरादयः | 
स्मरादिहूरणादेव देवः स्मरहरो हरः ॥ ६९ ॥ 

हत हति । हे शिष्य स्मर स्मरति जगदिति स्मरो जनग- 
द्विष्यको बोधस्तसिमिनहत नेह नानास्ति किखनेःत्यादिश्चति- 
हष्य्योपसषहते सति बाधिते सतीत्यथेः, षडपि षड्सङ्कयाका 
अपि स्मरादयो जगरस्मरणङ्ूप्रमनस उत्पन्नः काम आदर्यषां 
ते कामक्रोधलोभमोहमत्सराख्या विकारा हृताः एव उपप 
हृता एव तेषां विषयस्य जगतो बाधितत्वेन तेपि बाधिताः 
स्युरिति माङः । यताऽतः स्मरादिहरणादब स्मरः कामि आ 



शिवपूनाश्चतक्षम् । ९१६३ 

दिसरयो येषां तेषां हरणदेव तत्कारणजगद्नोधवापेनेव तेषां 
कामादीनामपि बापितत्वात्केवरुं देषश्िन्मातरस्वरूपो हरो ह. 
रति से दतमिति हरोद्धैतरक्षणो ब्रह्माभिन्नः भरसगात्मशचि- 
वगुरूः स्मरहरः स्मरस्य जगद्वोषस्य हरो नाश्कोऽछिनतु 
फेवरुं छोकपसिद्धकामदाहकल्वेनेव स्मरहरतं सभाव्यमित्ति 
मावः उपासनापक्षे तु लोकपरसिद्धविवेऽरेतब्रह्मामिन्नमलयगास्म- 
क्िवशुरुत्वं समारोप्य ध्ययमिति भावः ॥ ६९॥ 

एवं स्मरदरत्वं विचायेदानीं गोरी विचारयनायेन परति. 
जानीते । 

अथ गोरीविचारः । 
अयेति । अथ स्मरहरत्विचारानन्तर गौरीषिचारो गौरी 

पाती तस्या विचारो निणैयः क्रियत इति शेषः । तदेतदृदाद्श- 
भिः प्रयैर्मिरूपयितु तस्याः स्वर्पं ताबडह्शयति । 

सा स्रभवेन वामेव मनोवाचामगोचरं । 
वामाङ्खी वामदेवस्य वामे गोरी विराजते ॥ ७० ॥ 

सेति । हे शिष्य येत्यध्याहायं या प्रसिद्धा मो्षषाच्े'विद्र 
त्यु च मनोषाचां मन्तो वाचां च नामदूपातीतब्रह्मविषयल।- 
दगोचरा न गोचरा विषया भवति अहं ब्रह्मास्मीति भरमारूपा 
वृत्तिः सोक्तबिधा स्वभावेनैव स्वरूपेणव वाप्रा कमनीया धु- 
स्दरी सुखशूपलादिसर्थः, गोरी शुद्धा पायाविधारदितव्रह्याभिन्न 
्रत्पगात्मतरिषयसाच्छुद्धतवमस्या अतो गोरीनाश्ना साऽत्र 

श्रह्येति मावः, तस्याः स्थानमाह वापदेबस्य वामः सुख- 
खूपत्वात्कमनीयो या देवश्चिन्मात्रस्वरूपो ब्रह्माभिश्नपत्यगा- 
त्मविवशुरुस्य वामे कमनीये पुलस्वरूपेऽङग इत्यथः) पिराजते 

१९५ 
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प्रकाशत आनन्दमात्नविषयतया स्फुरतीत्यथैः, अत एव वामा- 
ऽङ्गी वामं कमनीयं घुखरूपपङ्खं स्वरूपं यस्या; सा तयोक्ता पर- 
सिद्धा छोके शासे च्या नकेवलं द्हमात्रसोन्दभणेति भावः॥७०॥ 

तस्था एच श्रषटुखं कारणसीहतं दकेयति । 

सा ब्रह्मवादिनां श्रष्ठा भवानी ब्रह्मवादिनी । 
या कटाक्षेण सवत्र शिवाख्यं ब्रह्म वीक्षते ॥७१॥ 

सेति 1 हे दिष्य साऽहं ब्रह्मास्मीति प्रपारूपा पार्षती यतो 
मतवरानी भवन्त्यस्मिश्िदाभासरूपा जीवा इति भवः प्रस्यगभिनः 
परमात्मा तमनिति जीव्ति सा मवान्यपतदरूपं जीवेश्वरतं 
परश्चतुरेयनिरस्यापमरन्रह्यमाचस्पारकत्वेन जीवकंस्वमस्या 
ईति भावः, तजत्रहतुबरह्मवादिनी जीवे ब्रह्मत्वं वदते तच्छीर- 
उत एव ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदितं निरूपीयतु श्ीढं येषां तेषां 
मध्ये श्रेष्ठा बरहत्यस्ति भ्रनयेव हेतुभूतया सर्वेषामपि ब्रह्मवाद 

` च्स्रमिद्धरिति भाषः) नन्वस्या ब्रह्मवादिखं बह्मनीवक तवं ्ह्य- 
` वादिभरष्ठलं च कुतः सेमाव्यमित्याङ्द््ाह येति, हे शिष्य या 

विवेकिषु परत्यप्ना ब्रह्माकारवृत्तिरूपा गोरी कटाक्षेण कटाक्नं ₹- 

-ष््यफदकमावसो कने तदिव विदाभाससदितवृचिहष्य्या चिध्य- 

भासस्य निष्फरत्वाक्ेवलवृक्तिमाजस्यैकदेशषत्वतया, यद्रा कटति 
चनि धर्ममिति करं धममेधार्यसमाधिरूपमेवाऽन्ं नेभ्मिषव त्- 

 हयदक्षनसाधनं तेनेयं, सर्वत नाग्रदाद्यवस्थाघछ तजापि सवे- 
-वदूर्येषु शिवाख्यं घुखस्वरूपत्याच्छव दत्यारया$ ऽद चतय त- 
ह देधफाटवस्तुङकतफरिच्लेद शुन्यं वस्व॒ शक्तिमति ति श्रुतेः 

 श्रस्येभभिच्ं ` प्रल्यत्यर्थः, बीक्षते साक्षादनुवतीरषयेः, अत क्त 
योज्य ॥ ७१. ए 
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इदानीं तस्यां सेतर ब्रह्मतुभर्रे सम्भावयंस्लस्य जच्यबि- 
प्रयभेमनिरूपणपूवेकं छृतदृत्यतामराह् । | 

` मम प्रियो मम स्वामी ममाऽऽन्त्मा मे गृहेखरः । 

` इति यस्थाः रिते भावः सा धन्या शैककन्यका॥ ७२॥ 
ममेति । हे शिष्य यस्याः पत्यगभिन्नन्रह्मतरिषयकवृचोपिद्र 

स्प असिद्धाया सम मे प्रत्यमभिन्नव्रह्मदरिषयदत्तिगोयां एव 
युत लिष्वपि ममश्द्धेषु व्यार्येयं भिय इष्ट आनन्दखप्रताद 
फिञ्च पपे स्त्रामी पाको ममर तरसत्तयेक सात् फिञ्च परप 
म आला पारमार्थिकं रूपं ते विना ममासस्रात किञ्च मे मम 
ग्रदग्वरो गह्यते स्वात्मतयाञ्ीक्रिय्त हात गृहं प्रस्यगभिन्नब्रह्म- , 
त्वस्ीकरणपिययेः, तस्येश्वरो नियन्ता व्रद्मामिन्नपरत्यगालमि- 
घगुरूरेव स्वस्मिन्यद्रक्माभिन्नपरत्यगाससरस्वीकरणमपि हदधीन- 
मेषेत्यथः,' शत्पेवं शष आनन्दस्य नात्मनि मामः पेमा 
-इस्ति सोक्तङक्षा प्रमारूपा पत्तिः शेखकन्यका पुवैही धन्या 
छतछृलयाऽस्ति कित्ति दुःसखयतीति श्षिरः स एव शैलो मोह- 
सतस्य फएन्यका सुतेति व्याख्येयं तत्लल््रात्तस्या इति भावः॥५७२॥ 

पुनरपि व्रदेब प्रहयितु वस्थाः सवेदक्षणादरभिसतदिषयीकः 
रणामेवाह । 

स दक्षितः स आशिः स भुक्तः स च पूजितः | 
स एव हृदये ध्यातः पवंत्या परमेव ॥ ७३ ॥ 

स इति । हे शिष्य फार्त्याः पवौ प्च चरमोयोष्ादीनि 
तनोति रि्तारयतीति प्रवेनोऽकञानै तत्कायंभूतो ना तमुषिस्ार 
इति भक्रेर््येभ्योपि दश्यते" इति ड; प्रत्ययः, “डिति चे'ति टे- 
छपे प्रषैत्र इति सिद्धं तस्पादुत्पत्ना पावे तत एवोत्छका तया 
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भमारूपया टथाऽह बह्यास्मीत्येवं रूपया स तद्रषयत्वनोक्तः 
परपेश्वरः परमः कायकारणातीतो य इन्वरः प्रयगमिन्नः परः 
मात्मेकषितोऽबल्लोकितः सवं खखििदं ब्रह्म; नेह नानास्ति 
किश्चने'त्यादिश्चुतिमिर्नानात्वस्य निपेयेन परत्यगमिलतत्रह्ममान् 
साक्षातकृतमित्यथेः, अत स उक्तरक्षणो ब्रह्माभिन्नः पत्य 
गासेवाऽऽश्छिष्ट आङिङ्गितः स एव युक्तोऽन्रुमूतः स चो- 
क्तरक्षण एव प्रत्यगात्मा ब्रह्माभिन्न एव पूनित आहतः किञ्च 
स एव प्रयगभिन्नः परमासेव हृदये सदेवाधप्रकाशचे ध्यातथि- 
न्तितो नान्यः; ॥ ७३ ॥ 

नरु सर्वशाख्ेषु रोके च पार्वत्याः सौभाग्यं मौषद्धं लो- 
` केपि सौभाग्यार्थं पुञ्यते च तद कथं सभान्यमित्याशद्यात्रापि 

तत्सभावयति ॥ 

शिवं मजति भवेन पातिव्रयेन पाती । 
अतः सोभाग्यमेतस्या खोके वेदे च गीयते ॥७४॥ 

शिवमिति । हे शिष्य पायेती पञचपवंविस्तारकमोरजन्याहं 
मह्मास्मीति इत्तिः पावती पातिव्रत्येन पतिरहं बह्मास्मीति 
वृत्ते; स्वविषयतवेन सत््वदानेन च पाको ब्रह्माभिन्नः पत्यगा- 
स्मा तस्य व्रतमखण्डेकरसत्वेनावस्थानरूपो नियम इ नियमो 
यस्या विद्ते तस्या भावः पातिव्रत्यमखण्डेकरसस्थितिशपं 
तेन भावेन प्रेम्णा तद्रूपावस्थानेन बा शिवं सुखस्वरूप ब्रह्मा- 
भिन्नं प्रगात्मान भजति सेवते यतोऽतः कारणादेतस्या 
विद्रसत्यक्नायाः भरमावृत्तेः सौभाग्यं घु शोभनं भगमेश्व्यं स- 
चिदानन्दस्मवस्थितिरूपं तदेव सांमाग्यं लोक ऋषिप्रणीतशाच्े 
वेदे च श्रुतो.च भीयते बण्येते तद्वारा च जनेष्वपि वण्यते ॥७४॥ 
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नतु शासेषु पाषेयादिव्ययोगिनीवं भक्तं चदत्र कथं स- 
भाव्यमियाश्चद् तदप्यत्र संभावयति । 

योगेदवराणां योगोऽयं भुज्यते यन्महेश्वरः | 
तेन योगेन सम्पन्ना भवानी दिव्ययोगेनी ॥७१५॥ 

योगेश्वराणािति । हे शिष्य यद्यतो योगाज्ञीष बह्यक्यवि- 
पयकल्ञानादित्यथेः, महेश्वरो महान्मायोपाध्यनव च्छिन्नः परत्यग- 
िन्नव्रह्मरूप एवेश्वर इृडवरत्वारोपापिष्ठान भूतो युज्यतेऽ्ुभुयते 
सोयं प्रत्यक्षो योगेश्वराणां योगो जीवव्रह्यक्यविषयं श्ञानं 
तस्येश्वराः स्वाधीनन्नाना इत्यथः, यस्योपयेनुग्रहं र्वन्ति तस्य 
योगं समर्पयितुं समथा इति भावः, तेषां ब्रह्मादीनां योगो यु- 
स्यते जीवो ब्रह्मणा सदेदीक्रियत इति योगो ज्ञानमल्ति तेन 
तापेन योगेन जीबन्रह्चिकयन्नानेन सपन्ना युक्ता भवानी सवै- 
सप्रारोतपत्तिकारणमूतपत्यगभिन्नबह्मजी वनहेतुभूतेव भरमारूपा 
वृत्तिरेव दिव्ययोगिनी दिव्योऽटोकिको योगो ज्ञानं विधते- 
ऽस्याः सा तथोक्ता श्ाख्चेषु प्रोक्ता ॥ ७५ ॥ 

नतु रेवश्चासचेषु पायाः पुरतः शिवो नत्यवीत्युक्तं तदन्न 
न सम्भगतीयाशख्ास्यां तदपि सम्भावयति। 

नित्यं नृत्यति पावलाः पुरतः परमेश्वरः । 
यदन्तस्तादशं भरेम तदग्रे किं न चयतु । ७६ ॥ 

नित्यमिति । हे श्षिष्य परमेश्वरः परमः काथकारणातीत 
ह्वरे ब्रह्माभिन्नपत्यगास्मशिवगुरुः पावेयाः पञ्चपवेविस्तार- 
कमोहजन्यायाः प्रमावृत्तेः पुरनोऽग्रभागे नित्यं समदा वृ्य- 
ति सृत्य करोतीव स्फुरतीत्यथः, कुतः इत्यत आह य- 

६१ 
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दन्तरित्ति, है स्षिष्य यदन्तर्यस्पाः अरमाख्यवृत्या अन्तरन्त- 
रे तादशं शिवस्य साक्षात्स्फुरणनृत्ययोग्यं पूयैत्र मम पिष 
इत्यादि्ोकद्रयोक्तं मेम ॒प्रीतिरस्ति तदग्रे तस्यास्तादशमे- 
मवत्याः प्रमापावेत्या अरे पुसेभागे कि तो न दयत नत्तनं 
न करोतु किन्तु चृत्यखेवेच्यथेः, सेभावनायां कट् सप्रदैब स्फुर- 
विविति भावः ॥ ७६ ॥ 

इदानीं ब्रह्माकारटततेव्रह्मणश्च भिन्नेन परतीत्तावपि त- 
थोषोस्तवमेकवरं निशित्य तदनुसन्धाय च तौ प्रणमति । 

एकात्मभावसम्पन्नौ स्थितो भिन्नात्मकाविव | 

भवानीश्चङ्करौ वन्दे बह्यविद्ह्यणी यथा } ७७ ॥ 

एकासति । हे शिष्य यथा यद्रदेकासभावसम्पन्न ए- 
कोऽद्वितीयो य आत्मा तत्वं तस्य भावस्तादात्म्यं तस्सम्पन्न 
अपि प्रप्चि अपि भिन्नात्पमके मिन्नावास्मानो स्वरूपे यथोक्ते 
तथोक्तं अत एव बह्मविद्रह्यणी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म च तञ्ज्ानवि- 
षय इत्यवमथवाचकशब्दाभ्या्युच्येते तथा तद्रदेकारममा- 
वेसपन्नपवेकोऽद्रिरीयः सचिदानन्दरूप आत्मा खरूपं ययो- 
सनो तथोक्धो वस्तुतो विचमानावपि भिन्नात्पकौ भिन्नः एय- 
मात्मा स्वरूपं यमरेस्तो तथाभूतौ लोक्दष््या ' भतीनो भ- 
वानीशङ्रो भवयस्मान्माया तत्कार्य च पपञचश्चात भवोत्र 
ह्याभिन्नः मस्रगात्मा तमनिति जीवयति असद्ूपं जीषेश्वरभा- 
ब्रह्य: षरं बाधित्वा सचिदानन्दस्फतेरकतरेस नीवयतीति 
भवानी जद्यास्पीति प्रषारूपा ब्ह्याक्रासय र्तिः शाद्व जग 
दानन्दकरो बह्मामिन्ना प्रत्यगात्प वावहं साधनपप्र्नः घा. 

तिष्ठन थदामाी इन्द् प्रणमामि किष्ाभाप्तस्य सतश्वदध 



शिवपजाशतकम । ९१९ 

प्फुरणाभावेन ` बुदखिरयधीनत्वाह्रल्याकारदयनुसरणेनेव 
बह्मामिन्नप्रयगात्मनादात्स्पं स्वस्मिन्नतुसन्दधामीदयभिप्रायः। 
छौ किकाथेस्तु पुषैत्रोत्तर् च स्पष्ट एवेति न दर्शितः स ठ 
बुध्यवानुसन्धयंः ॥ ७७ ॥ 

वे ब्रह्मतिह्रद्मणी परमाथत एकत्वेन कोकिकटष्ट्या च 
भिन्नत्वेन छक्षयिलेदानीं बरह्मणि तु सवेदेव भपञ्चाभाषव इति 
एक्तिपुखं हत्त वेवेति इत्तावाद्रं विद्विष्टं विधातं ब्रह्मामिन्न- 
प्रस्यगासखमनः सकाशाद्रद्यामिन्नभयगात्माकारवृत्तेरव भष्ट्य- 
माह चतुभिः तजादावुभपोरूभयत्र मरभ्णोऽतिक्येन स्वेष्व्रह्य- 
तोपि तद्विषयकवृत्तात्रेवादरः कत्तव्य इयाश्षयेन वृत्तरव स्तु- 
तियोग्यस्वं विशेषतो ब्रह्मत इत्याह । 

परकारद्ितयेनापि पवेती स्तुतिम्हति । 
यदस्याः शाङ्करे भरेम यदस्यां प्रेम शारङ्रम् ॥७८॥ 

रकारेति । रे श्षिष्य परकारद्वितेयनापि प्रकारस्य धमेस्प 
द्वितयं द्यं तेन हेतुनापि पावती पञ्चपयेविश्तारकमो हजन्यपि 
प्रह बह्मारमीति ब्र्माकारा इत्ति; स्तुतिं स्तवनं आदरमियथंः, 
अहेति युनक्ति स्तुति योग्या भवतीति भावः, कं तसकार- 
हुयपिदयपेक्षायां वहशेयति, यदिति यदखोकिकं मेम क्षो 
ऽस्या ज्ञानिधस्यक्षाया अहं ब्रह्मस्मीतिवृत्तेः ब्रङ्करे सकड- 
जगदानन्दकरे प्रयगभिन्ने ब्रह्मणि अल्तीत्येकः प्रकारः, यन्ना 
छौक्किकं शाङ्करे सकरजगदानन्दकरमत्यगास्माभिन्रन्डसम्ब- 
न्धि मेम स्नेहोऽस्यां प्रत्यगभिन्नतरद्यविषयकविद्रसत्यक्षायां 
वच्च ब्र्लीद्येवं द्विरीयः भकारो ज्ञेयः ॥ ७८ ॥ | 

-आनन्दकिचयहेतुत्वाद्पि सामान्यानन्दरूपासत्मभिश्र 



९२० बोधसारे) 

ह्मणः पसकाशाद्रह्याकारयृत्तवेवाद्रो विषेय इत्याह । 
® क पूजनीया विरोषेण राङ्करादपि पार्वती । 

साक्षादानन्दरूपेो यस्तस्याप्यानन्दवर्धिनी ॥ ७९॥ 
पूजनीर्योति । हे शिष्य श्ङ्रादपि सकलजगदानन्दषदा 

सत्यगभिन्नव्रह्मणोपपि सका्राद्विशेषेणातिक्रयेन पार्धती 
पञ्चपवेविस्तारकाङ्गानोत्पन्नाप्यहत्रह्मास्मीति वृत्तिः पूजनीया 
ऽउदरणीया कुत इत्यत आह साक्षादिति,यो विद्रसयक्षो बह्मा- 
भिन्नप्रयगात्माऽऽनन्द्रूपः सुखसरूपः साक्षात्स्वत एवास्ति 

“को हवान्पात्कः पराण्याद्,यदेष आपक्षाग्र आनन्वो न स्याद्, 
एष हेवानन्दयाति) यो वै भूमा तत्ुखमि?त्यादिश्रुतस्तस्य ता- 
शस्यापि आनन्द्वर्भिन्यानन्द्ं सुखं वधेयतीति पा तयोक्ता 
स्वविषयश्द्यानन्वस्तरात्मानन्दाभ्यामानन्दद्रुण्यकारेणीति भावः, 
अस्तीति भेषः, अत इति पूम्रेच योज्यम् ॥ ७९ ॥ 

नतु प्रुषक्णां प्रस्यगिन्नत्रह्मभाव पएवेष्ः साप्तान्धुक्तिभ- 
दत्वाद्रास्तवस्वाच्चास्तु क्िमापातिकेया टृत्येत्याशद् तस्या 
एव ब्रह्मत्वं पपिपात्तकमाह । 

परब्रह्यस्वख्येव पर्व॑त नात्र संशयः | 
यदस्यां प्रचुरप्रेमा ब्रह्मज्ञानी सदाशिवः ॥ < ° ॥ 

पर्षति । हे शिष्य पावती पञ्चपवेविस्तारकमोहोत्पन्ना भ- 
भत्यगभिन्न्रह्मविषयाऽद् बह्यस्मीति परपारूपाटन्तिः पावती परम 
हस्वर्ूपेव परं कर्यकारणतीतै अह् देश्षकखरस्तुकृतपरिच्छेद शुन्यं 
वस्तु स्वमर्ताधारयां रूपपराङृतियस्याः प्ता तथाभूतेवास्तीति 

= निश्चतव्यपर श्रत बह्माकारटतते्ह्मरूपत्वे संग्रयः सन्देहो न नाल्न 
त द्यत अआ यदिति, पवस्मात्कारणाह्ह्यन्नानी बद्मणः भ- 



शिवपूजाशवर्कम् । ९.९१ 

त्यगमिन्नत्रह्मणो हान साक्षात्कारो विधते यस्स ताषटशोपि 
अत एव सदाशिवः सवेदा सुखस्वरूपः सन्नपि भत्यगमिन्न- 
ब्रह्मश्षिवगुरूरस्यां प्रकृतायां ब्रह्माकारदत्तो पावत्यां प्रचुर 
भमा ्रचुरमुक्छृषटं परेम सेहो यस्य स ॒तथाविधोऽ्नि अत इति 
थोञ्यम ॥ ८० ॥ 

नतु भत्यगात्मशषिवयुरो साकारे चं दिवे दत्तिघुखाभि- 
छषेण सजी मागनम्यघ्ुखामिल्ाषेण च विषयित्वमेव इतो न 
स्यात्छुतश्च ब्रह्मक्ञानित्वं तयो निश्चेतन्यमित्याश्षद्खयो भयत. विष- 
यिललक्षणाभावं दक्ेयति । 

मन्दारास्तरवो वनेषु परिखातोयं सुधासागरो 
दरिप्यष्टषिभृतयो निधिगणेरन्तःपुरे पावैती ! 

` शं शसख्वरं इषः प्रियसखा नारः कपाङः कंरे 
वेयं गरटं भुजेषु युजगा भस्माङ्गरागे शुचिः ॥८ १॥ 

मन्दारा इति । हे शिष्य साकारपक्षे यस्येयध्याहायं, यस्य 
क्षिवस्य वनेषु अरण्येषु आरामेषु वा मन्दारा मन्दारनामका- 
स्रवः कल्पटक्षाः सन्ति भरन्यकामिनां कमावुरूपफर्पदत्वा- 

दसाप्तये कमीचनुष्ठानं क्रियते ते करपरृश्नाः शिबस्यारण्ये 
साहनिकाः व्थिता इति भावः, किच यस्य शिवस्य परिखातोयं 
परिखा शिवनगरस्य परितः खातरूपा तस्यास्लोय नट चुधासा- 
गरोऽश्रतप्द्रोऽस्ि कामिनां विषयभोंगाय बहूकारक्षरीरनी- 
वनदेतुभूतमगृतं काम्यमिति तस्पाप्तवे कमोधनुष्रानङ्केश्स्त- 
तस्य सथरुद्र इव शिवनगरपरिखाभूतं विद्यत इति भावः, किं 

्रारेपि यस्य दिवस्य द्वायेपि निधिगणेः सह निधयः पञ्मशङ्ख- 
द्यो नव तेषां गणे; समूहैः सह साकमषटविभूतयोऽष्टाब- 

११६ 
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एसङया विभूतपोऽणिभाधाः सिद्धयः सन्ति सवेकामसाधः 
नसानत्रमिधिषु अष्टसिद्धि चं कामिनां कमपिभनाध्ष्- 

नप्रयासः प्रटदयते ते नत निधयक्ताश्वाषटतिद्धयः शिवस्य नित्यं 

भाप्तलादनादरणी थत्वा दिवदशंनविघ्ररूपत्वेन द्रि स्थापि 
ता्तष्न्तीति भावः, क्रञ्च यस्य श्िवस्योऽम्तेःपुरेऽवरोषे 

प्रयास्ति गौरी विद्ते घुन्दरखीङामायान्यकामिभिः मोरी 
पूरयते सैव दित्रस्यानुकूला मारयेति भावः, एषं भोगसाभग्र्था 
विद्यमानायांमवषिं शित्रस्य कामिलाभापि चिहवान्याह शुलमिति 
शुरं त्रिशुलं तस्य चिवस्य श्वक्नवर शब्धेषु आयुधषु वरं श्रै- 
प्रमायुधमस्तिं निधय षष्ठी सपमी वा शरेष्ठुमायुधं मतमिसथेः 
कामिनां स्वरपसम्पताव्रपि किद्यमामामां सरलां धन्रुःखद्वादी 
न्यायुधानि तेषां स्यस्य च सोन्दयौय पुत्रणोदिधातुमिशिननिता- 
नीष्टानि इष्यन्ते शिवस्य तु सर्वखोकारुचिविषयं छोहं सुब- 
गीदिभिर्सचंतरित विशु मान्यं शस्चमतस्तस्मिन्कामिरक्षणाभा- 
वाक्कामितवं नां स्तीति निधतम्यपितिं मावः, किञ्च तस्य शि- 
भरस्य प्रियमखा भिय इष्टः मखा मिर्रामष्टं वाहनांमत्यथः, व्रषो 

बद्ीवर्दोऽस्ति कामिनां तु स्वल्पायामपि सम्पि भाप्नायां स- 

त्यां करितुरगग्थादियानानि घुवरणोद्भुषित्तानि दृश्यन्ते शि- 
घस्वैताषटयि सपदि त्रि्यपान्नायापपि लोकगर्हं वृषवाहनमस्ति 
ततस्तस्मिमकामिरक्षणाभावान्रं कामित्मिति निशेतव्यमिति 

मावः, किञ्च विस्य करे दस्त नारो नुमेतुष्यस्वा्यं सारः 
केषासो नृकरोव्वसि कामिनां त॒ किञ्ित्तंप्मानामपि पा- 
बेभोभनपेलीणि सुषणौदिनिसिनामि ददैयन्ते शिवस्य तु पा- 
नमनं भतुष्यिरोस्थिभूतं रोकनिन्थं क पालमेस्ति तेतोपि 

-कौतिङक्तगोवदित्ति पिवि कतििमिते चावः, ` कि. विनस्वं 
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रेच प्रीवाभूषणं गरलं विषमस्ति कामिनां स्वस्यायामपि सं- 
पदि विद्यमानायां धुवणेरत्रादिनिर्भितानि ग्रीवाभूषणानि द 
द्यन्ते शिवस्य तु ण्ठभूषुणं तिषमत, क।मितलक्षमाभावान्न 
शिवे कामितं सम्भाव्यमिति भावः, किथ्च सुजेषु श्िव्रस्यहः 
स्तेषु युजमाः सर्पाः सन्ति कामिनां तु किकित्पपत्तो दरिधमा- 
नायां बाहूषु सुव्रणेरव्रादिनिर्मितानि भुषणाने द्यन्ते श्चिव- 
सजेषु तु छोकभीतिपरदाः सपो एक भूषणखेन शता अतश 
कामिछक्षणाभावान्न रवे कामिलखमिति भाव, शिच शिवस्य 

भस्माङ्करागे भस्म विभूतिरवाङ्गस्य शरीरस्य रागो र्नद्र््यं 
तस्मिनरुचिः परीतिरसीति शषः, कामिनां तु स्वस्फयामषि सं- 

पदि विध्रमानायां चन्दनकस्तुथ ङ्रागे रूचिरैऽ्यते शिबस्व 
तरु सषरोकाभिये भस्मन्येव प्रीतिररधकाऽतो न तस्मिन्कामितं 
किन्तु तस्मिन्वेराग्यलक्षणस्य वि्यशन्ताद्रह्यविन्धं तादश- 
ब्रह्ह्गानिते विध्चमानेपि शिवस्य पार्वत्यामाचकमी तिदकेनाव्- 
पार्याः परव्रह्मत पुव श्छोकोक्तं सम्भाव्यमिति भावः प्रकृता- 
थं तु प्रयगमिन्नब्रह्मर्तिबगुरोयेस्य बिद्रस्मर्षस्य वनेषु स- 
म्मजनविषयेषु वेदान्तेषु वन्ता; सम्भजनाथाद्रनशम्द निष्प- 
तेवेनश्चब्देन सेवनयोम्या वेदान्ता अत्र ग्राह्या इति भावः, तरव- 
स्वरन्ति भवसागरं ते रवो ज्ञानिनो मन्दारा म॑मकारताच्यं समः 

षएिन्यष्ट्यत्ताने तदूपायिक्रावीन्वरमरङ्गो चनद्रपं पपच दास्यन्ति 
स्वस्यान्येषां च विनाशयन्ति ते तथोक्छास्तिष्ठुनिति यस्य जिस्य 

स्वरूपज्गानमतिपादकषु वेदान्तेषु स्थिताः सन्तः सतो मवमा- 
मरं तीणौ अन्यसापप्यङ्गाननिषारणेन तारका भवन्ति किं पुन ` 
स्तेषां कामित्वं नास्वाति तषां कामिसायात्रे च कि पुनः मस्य 
गीभिन्नब्रह्मक्षिवष्से कामित नास्तीति कामित्ामार्कप बह्माश्च- 
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रसौ भीत्यतिश्षयस्यानुभूयमानत्वाद्रह्याकारदन्तौ ब्रह्मलघुक्तं 
सम्भान्यमिति भावः, किञ्च प्रत्यगभिन्नवब्रह्मशिवगुरोः प- 
रिखातोयं परितः खनति उन्मुरयत्यविद्यामति परिखा विचा 
तस्यासतोयं तोयमिव तृष्यानिवत्तेकं सुखं विधानन्दशद्धवास्यं 
सुधासागर सुधा अश्छतानि सुखानि मातुषानन्दादिब्नान- 
न्दान्तानि "आशिष्ठो ददिषे बरिष्ठ इयादिकया (स एका ब- 
ह्मण भ्रानन्द्" इन्तया श्रुत्या प्रतिपादितानि उत्तरोत्तरं शतश्च- 
तशुणितानि तेषां तोयस्थानीयानां सागर इव विधानन्दोऽस्ति 
अह्यानन्द विद्यानन्दयोरमेदाद्रह्मानन्द एव घुधासागरत्रेन ्रा- 

!) किञ्च द्राररोप ्रत्यगभिन्नपरमात्मक्षिवगुरोः पाप्तिकारण 
त्वादुद्रारभूतं योगो ज्ञानं वा तस्मिन्नपि निधिगणेः सह निधी- 
यन्ते स्थाप्यन्ते सिद्धयो येषु ते निधयस्तत्तत्सिद्धिभापका धारणा- 
विशेषास्तेषां गणाः समृदासेः साकमष्टविभूतयोऽष्टसङ्गयाः सि- 
यः सन्ति, किञ्च यस्य परत्यगभिन्नशिवय॒रोरन्तःपुरेऽन्तःकरणो 
शिङ्गकारीरे पादेती पञचपवंविस्तारकमोषहोतपन्नापि अहबद्यास्मी- 
ति भरमादृत्तिरस्ति, किञ्च यस्य मत्यगभिन्नक्षिषरगुरोः गुलं 
शान्तिवेराग्यवो घाख्येरियादि शछटोकोक्तं भत्यगमिन्र बह्ममिषय- 
बोधरूपमेत्र विशं शग्ुमेदकामिवाङ्गानशषनुमेदकं शच्रवरं शंस- 
नीयेषूपदेरपेषु शन्ेषु वरं शरष्ठस्ति, किंञ्च वृषो ब्रह्माधा यत्र 
नारढा इति छटोकोक्तो पेमेषार्यः समाधिः श्रष्खादूषः स 
भियस्खेषटे मित्रमि, किञ्च यस्य प्रयगमिन्नव्रह्माशवयुरोः 
करे.दसते योगारूपे साह्कययोगौ निनौ बाहू इत्युक्तेः, नारो न- 
रातति फिञिदपीति तरो वैराग्यादिसाधनसम्पन्नः भमाता तस्यां 
नारः कपालः क बह्मपुखं पारयति रक्षतीति कपालो ब्रह्म- 
पुषरसाप्तत्कारोऽलि ब्रह्मषुखपाक्षा्तारस्य योगाधीनलायो- 
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गहस्तनैतरान्येषामपि तसािरिति भावः, किंञ्च यस्य परस्यगमि- 
भत्रह्महिवयुरो तरेयं प्रीषायामिवैकदेशे स्थितं भूषयामिव वत्े- 
मान गरं गृणाति हितयुपदिश्तीति गरो गुरूः, गिरति ग्रसति 
अज्ञानमिति गरो गुरूपदिष्टवाक्यकदम्बा वाञज्ञानाधनयैग्रासकः 
स्वात्तं खाति आदते इति गरलं गुरुसेवनं गुरूपादिष्टवाक्याङी- 
करण वाऽस्तीति ज्ञातव्यं, किञ यस्य प्रयगभिन्नव्रह्मरिवगुते- 
धनेषु दैतादरेतत्यागादानहेतुताद्जौ साङ्ययोगाबाद्रेबह 
वचनं तेषु भुजगा युजाभ्यां साङ्चयोगाभ्यां गच्छन्त्यात्मान- 
मिति भुजगाः सङ्खयन योगेन वा जीरब्रह्मज्यसाप्षात्कारा शति 
मावः, योगिनो विवेकिनश्च सन्ति, किं च यस्य प्रयगभिन्नबक्ष- 
िवशुरो रुचिः पीतिभेस्माङ्करागे प्तानषाधितं भरारण्यश्चेषप- 
यन्त प्रतीयमानं जगत्तदेव भस्मतुटयत्व। स्मेव भस्म तदेवाङ्क- 
रागः स्वरूपरञ्नक् द्रव्य तस्मिन्नस्तीति ज्नेयम, एतेलक्षणेः परत्यग- 
भिन्नब्रह्मशिवशुरो कामिताभावः सम्भाव्यस्तथा सत्यपि ध्वा- 
कारवृत्तौ पीत्यतिक्षयदशनाद्रह्या कारवृत्तामेव ब्रह्मस्वं संभाष्य- 
मिति भावः॥ ८१॥ 

नतु साकरारे शिते पत्यगभिननत्रह्मशिवगुरौ च पवेर्स्या 
बह्माकारवृत्त च प्रेमाधिक्यदश्ेनाक।मित तर्हिं कुतः मरतिपा- 
धत इत्याशङ्य मूढजनानां तया प्रतीतिरस्तु मसतीत्या तुन 
तयेत्याश्षयेनाह् । . 

चन्द्रादित्यशतप्रकाशजयिनी चन्द्रावतंसोञ्ज्वा 
गृ्धागभेजटाधरा त्रिनयना गङ्गम्बुवनिर्मला । 
वामेभृधरकन्यका सहचरी भृत्या सदाङकरता 

(~ स्वानन्दरितिकण्ठिनी पुरभिदो मृत्तः पुरः स्फुर्जति॥८२॥ 
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चन्द्राहियेति । हे क्षिष्य साकारपक्षे चन्द्रादित्यश्नंतपकाक्षजः 
धिनी चन्द्राः सोमा भ्रादित्याश्च भूयश्च तेषां शतन इतक्ानं 
तेषां भकाश्षः प्रभां तं जयति त्डीाऽतितिजस्िनीत्य्थः; नि- 
राकारपक्षेपि। 

'न तद्धामयते घूर्यो न प्रशाङ्ो न पावकः । 

यद्रा न विनेन्ते तद्धाम परमं ममेति भगवचनात् । 
ज तत्रसूर्यो भाति न चन्द्रनारकम् । 
नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोयमपिः ॥ 

तमेव भान्तमतुभौति सर्वम् । 

तस्य भाता सवेमिदं विभातीणति श्रुतेश्च, नच श्चन 
स्मृतो चेकचन्द्रस्येकसूयंस्य च पकाशतिरोधानं तत्र न 
तच्छतकपरकाशनतृखं र्यते किञ्च तषां शतक्मपिखा 

कृषास्नविरुद च न सम्भवति सूयचन्द्रयोरेकसस्योष- 
ङभ्यमानत्वादिति चेन्न सूयप्रकाश्च `एकदीपप्रकाश्चतिरोधान- 

मिवानेकदीपपरकाश्तिरोधानसम्भव शवैकेकसूयचन्द्रयोः; प्रका- 
शतिरोधाननिरूपणादनन्तचन्द्रमू यादीनां भकाशतिरोधानस्य 
सम्भाव्रिवस्रादनन्तव्रह्माण्डपिक्षया च सूयचन्द्रादीनामनन्त- 
ताबाऽनन्तचन्द्रादिलयप्रकाशनजततं सम्भाव्यं प्रयगासश्शिवगु- 
रौ, तथा चन्द्रावतंसोऽ्ज्वखा चन्द्रः सोम एवातंसरचृढाभू- 
षणं तेनोज्ञ्वकाऽतिशोभायमाना; निरा कारपक्षेऽपि शद्धा 

स्माक्नीतछाकान्तेत्यदिश्छाकोक्तमायाविच्यारहितत्वताषत्रयनिः 
वर्तकखकमनी यत्वसृष्मतवदुष्पापलकायेकारणातीतत्लक्षणेडं 
क्षितो बोध शव चन्दयति आह्कादयतीति व्युत्पल्या च- 
द्रपदन ग्रः सोऽवतेस ईव शिरसा धार्यो सुयुक्षुणां 

निरैङतेन अरकाश्षमाना, तथा शङ्कागषंन 
† #; 
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टरा गङ्गा विष्णुपदी गमे उद्रे यासां तथामूतानां जः 
टोनां सानां धरा धत्त; निराकारपक्ते तु अद्यलोकां 
च या गङ्गेबनोक्ता ब्रह्ममिषयिणी सन्ततं भवकतैमाना 
वृत्तिरेव योगपत्न सुषुम्णा वात्र गङ्गापदेन प्राह्ासा. गभे उ- 

दर श्ान्तःस्थिना यामां जटानां तासां विश्रामोयं युनीद्धाणा 
मिद्यादुक्तानां वेदान्तमाह्ूध्योगाख्यानां जटानां धरा पात्या- 
धारभूनेत्यथेः, तथा त्रिनयना त्रीणि निसङ्कयानि नयनाने 
नेत्राणि यस्याः सा तथोक्ता; निराकारपन्त तु त्रीणि जिसङ्यानि 
नयनानि प्रापकानि कर्मोपास्ती उभे नेत्रे इत्यत्रोक्तानि कर्मो 
पासनज्ञानाख्य नि अन्तःकरणशोधनेन चितस्थर्यसम्पादनेन 
च साक्षास्यकाश्षनेनाप क्रमेण यस्याः सन्ति सा तथाभूता तथा- 
गङ्गाम्बुवकन्निमेका यथा गङ्गाजरं स्वतो मरुर्यडितं सदन्येषा- 
मपि मछानवततेकं भवति तथा निमा स्वतः पापरहिता सती 
स््रश्रणसुमुक्षूणामपि पापनिवर्तिका; निराकारपक्षे तं अपदत- 
पाष्पे'ति श्रुतेः स्वतः पापमायाविद्यादिपरूरहिता सती स्वसा- 

प्रास्कारवतां स्वक्षरणागतमुसृक्षूणां च पापस्य मायाविधादि- 
मानां च निवतंयित्री) किच यस्याः शिवमूतैभूलया जाता- 
वेकब घनमर्ावभूतिभि; सदा सवेकाठञ्चालङद्ुता भूषित्ता स- 
-हृचरी सह साकं चरितुं बतं शीङमस्याः सा तथोक्ता 
भूधरकन्यकता यवः परथिव्मा धरः सम्भकः पवतो हिमाचरत्तस्य 
कन्यका सुता पावैती बाम बामभगेऽ्तिः निराकासपक्षे ठु य- 

स्यशचन्माचाक्रतेभूलयाष्टविमूनतिमभिः सदा सवेकालमलङ्कृता 
भूषिता सती वह्माकारदत्तातरव सर्भीसद्धीनाएुपलब्बेभूषरक- 
न्वक्रा मवन्बस्या जीवा इति भ्रर्तानं तत्कार्यं च विक्तेपः पित्रा 
 परपयायमन्तःकरणमिलयेः, भत्र भूपदेन ग्रां तस्व षरोऽब- 
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एम्भकस्तस्य कन्यका सुतेव जीवव्रह्मकयसाक्तात्कारहेतुभृताह- 
बरह्मास्मीत्याकारा वृततित्रामे वामे चन्द्र चुखरूपं तस्मिन् 
सुखविषयत्वदिव तस्या इति भादः, सहचरी सह साकं चरिषुं 
खात्मसुखमनुर्मावतुं शीखमस्याः सा तथाभूताऽस्ति विषयत- 
द्योः साहचर्यस्य लाके मरसिडधत्वादिति भावः, तथा स्वानन्दा 
स्व आत्मरूप आनन्दः सुखे यस्याः सा तथाक्तानतुक्षिवः 

कापिवद्रिषयस्ुखन सुखीति भावः; निराकारपक्षे त॒ स्व आतसेवा- 
नन्दः खं तद्रूपः, न तु विषयुखेन विद्यानन्देन च सुख- 
खूपेसथः, तथा शितिकण्ठिनी कण्ठ ब्रह्माण्डनभसामिति शो- 
कोक्तपरकारेण निराकारपक्ष हयामकण्ठवच्ं व्याख्येयं, यद्रह्याण्ड 
कषरीरस्येत्यादिभि रामरन्रं धृतं कण्ठे नीककण्ठत्रकारणमियन्ते; 
छोकेरुक्तेषु नीरुकण्ठत्वकारयोषु मध्ये यथारुचि साकारपक्षे 
नीङकण्ठतं व्याख्येयम्, एतादृशी पुरमिदः पुरं विपुरम्मिनात्ति 

नाश्रयति असौ पुरभित् निपुरहन्ता शिवस्तस्य मूतिराङ्कतिरम 
पुरोओओ् स्फूमति मासते; निराकारपक्ष त॒ पुरभिदः पु- 
राणि स्थूलम॒क्ष्मकारणाख्यानि समष्टिव्यष्टिरूपाणि शरीराणि 
भिनत्ति बाधतेऽसो पुरभित्तस्य भर्यगभिन्नव्रह्मशिवगुरोमूति- 

शचिन्माजरूपाऽऽक्रतिर्मे ब्रह्याभिन्नपरत्यासरूपस्य चिदाभास- 
स्य पुरोऽग्रे प्रव्यक्षतयेत्थथंः, स्पूजेति पकाशतेऽतः कामि- 
भिः स्वपादृश्यारोपेण साकारे निराकारे च पावत्यां वृत्तौ ब्र 
ह्याकारायां बा चित्रस्य ब्रह्माभिन्नप्रगात्मक्षिवय॒रोश म्रेमापि- 
क्यदर्शनात्कामित्वं भरतिपादितं तन्मोल्यविरसितमेत्रेति कामि- 
त्वाभावेन बह्म्गानिनः शित्रस्य अ्रह्यामिन्नप्यगात्मर्षिवरोश्च 
पायां प्रमारूपरत्तो च प्रेमाधिक्यदशेनात्पावेचा ब्रह्माक्रारवत्त- 
श्वो क् बह्मस्वं सम्भाव्यमिति भावः ॥ ८२ ॥ 
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ह्दानीं नितं सोपकरणं ध्यानसुत्तरत्रासङ्करायोपसंहर ति मयेन। 

इति सोपकरणं ध्यानम् । 
इतीति । सोपकरयायुपकरणं ध्यानातुक्ङर्सवक्तामभ्री तेन 

सहिते सोपकरणं ध्यानं चिन्तनरूपः पूजोपचार इति समाप्त । 
एवं ध्यानं निणीयेदानीशुत्तरमर्वाशष्टं पूजाक्रमं निर्णेतुं तत्र पथमं 

सलाननिणेयाय स्नानमन्तरं तावहशेयति । 
पडयपतये नमः सानम् । 

पशुपतय इति । पशुपतये परशवोऽज्ञा जीवा ई 
अथः, तेषां पतिः पालकः स्वसच्चिनत््वानन्दखदानेन रक्षको 
जीवानां ब्रह्मामिन्नपत्यगास्मशिषगुरुस्तस्मे तस्स्वरूपभाक्षय इ- 
सथः, नमः प्रहीमावोऽष्टमकृलषटाङ्गसहितोऽष्महृतितदुषपहि- ` 
तजीवबाधेन खय एवात्र प्रणामो विवक्षितः, अष्ट्वा प्रकतिश्च । 

*भूमिरापो ऽनटो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
प्महृङ्ार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्पा ॥ 

ति छके गीतायां मगवताक्ता, बाधश्च नान्यो तोस्ि 
द्रष्टा नान्योतोस्ति श्रोतेणत्यादिश्रुतिमिरष्प्स्युपदितकरैलभो- 
तत्वा दिषमेचिदाभाससन्तवनिषेध रूप उक्तः प्रसिद्धसतन च 
पशुत्वयाग एव पशुपतिजशब्दवाच्यो बह्याभिन्नप्रयगास्पनेकयमेव 
मन्त्ार्थोऽज विवक्षित इति मावः, इममेवार्थं शोकेन स्पष्टयति । 

पद्ात्ववासना त्याज्या ज्ञानगङ्गाम्बुधारया। 
पविच्रया शीतख्या ल्यः पडपतिः शिवः ॥ ८३॥ 

पशुत्वति । हे क्रिष्य ज्ञानगङ्गम्बुधारया ज्ञायते भय- 
गभिन्नं ब्रह्मानेनेत्ि ज्ञानं बोधः स एव सन्ततगमनास- 
वितरत्वकारु्णाच्च गङ्गेव तस्या अम््विव तापतरयनिवतैकल्वा- 

१९७ 
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्वि्रानन्द्ोऽत प्राह्स्तस्य घारेवाजाखण्डत्वं विवक्षितं तयां ¶- 
वित्रया मायाविद्यारामादमटनिवनेकया क्रीतलया तापत्रनि- 

वेयिन्या पश्चतत्रामनाऽङ्ञस्कात्पश्षो जीवस्य यावः प्रुत 
तस्य बास्नच्छा स्यास्य क्तु योग्याऽस्ि तेनत्यध्याहामं 
तेन पशचुल्रवासनायागन पशुपरतिः पशूनमज्ञानां जीत्रानामित्ि 
यावत् पतिः पाटकः ` स्वसच्खं जीवरेष्वारोप्य रक्षको ब्रह्माभि- 
म्नपरयगामश्तित्रगुहः हिवः सुखरूपः स्नाप्य; स्नापितव्या ब्र- 
ह्या भिन्ञप्रत्यगास्सिवगुरोर्जीबिलवासनार्यागपुरःसरं जीव- 
स्रवाभर एत्रात्र पूजायां स्नाने कायेमिति भावः ॥ ८३ ॥ 

एवे सानं नि्णीयेदानीभुत्तं रोपचाराननिर्णेवुं तस्समपेणमन्तर 
ताचदाह् । 

शिवाय न॑म इति पूजनम् । 

कषिकाय नमहति। शिवाय दिवो बह्माभिन्नः प्रयगात्मक्गि- 
वगुरुस्तस्मे तत्स्वरूपभाप्तये नमो ऽष्टमञ््यष्ाङ्गसदितः साधि- 

्ठानचिदामामवावरूपः मही भावोऽस्तिति भाथैनाति मन्त्राथेः, 
इत्यनेन सर्वोपचरारापशं ज्ञायत इति शेषः । तमेत्रारथं शोकेनापि 
स्पष्टयति । 

क्िवो देवः रिषो जीवः शिवादन्यन्न विद्यते | 

एवं शिवे प्रकतैव्यं मत्या चन्दनटेषनम् ॥ ८४ ॥ 
शिव इति । हे शिष्य देः मर्यगभिन्नव्रह्मचिद्रूपो गुरुः 

शिक आनन्दरूपोऽस्ति "यो ते मूपा तत्मुखामःति श्चतः, कि 
जौकोऽधिष्ठानङ्कटस्थचेत्न्यमहितः पाणोपाधिमान् ब्द्धस्थ- 
विदशयास्लो जीवः स शिवः प्रत्यमनमिन्नब्रह्यानन्द एवाल्ि नाः 
न्याता सि. ̀  ` दरेत्यादिश्ुतिम्जीबकपेन दूरस्यावक्षेषपणदे- 
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तदेष व्यतिरेकेणाप्याह शिवादिति, श्विव्राद्रह्मापिन्नपत्यगानन्व- 
गरो; सकाश्ादन्यत्प्रथग्नीवर्वं न विद्ते नाचि ब्रह्माभिन्न- 
प्रयखातसनः सकाशाज्नीवमक्ताऽन्या नास्तीयथेः, एवा मत्थं भाव 
एव शिवे ब्रह्माभिन्नमरत्यगानन्दरूपे मत्तया पेम्णा चन्दक्तेपनं 
चन्दयतिं आहवादयतीति चन्दनं विचानन्दस्तस्य रेपन सं- 
योजनं प्रकतेव्यं पकर्वेण सम्पाद्यमिति भाव; ॥ ८४ ॥ 

एवमेवाक्षतान्समयेपिते गयेन प्रति जानीते । 

अधाक्षताः | 

ञ्रयेति । भ्रथ चन्दनलेषननिणयानन्तरमक्षतः रोके शिव 
पूजायां यथा समप्येन्ते तेऽ पूजायां निर्णीयन्त इतति शेषः । त- 
मेव निणयं पथेनाह । 

भजनाद्क्षता भक्ता देवस्तु सखयमक्षतः ! 

अतस्तक्षतया भक्त्या पूजनीयः रिवो ऽक्षतेः ॥८१॥ 

भजनादिति । हे शिष्य भक्ता ब्रह्याभिन्नैप्रत्यगास्पसस्य 

स्वदिग्रश्विदाभासे सेवका अङ्खीकतोरश्चिदाभास्ता एव भजना- 
ताक यत्स्वसिपन्ब्रह्मािन्नप्रत्यगात्पलवस्वीकारलक्षण भंजन 

सेवनं - तस्मद्धेतोरक्षता न क्षता न नष्ट भवन्ति देकरस्त 
ब्रह्मापिन्नपरत्यक्िदूप आत्मापि स्वयं स्वत पकरक्षती नं क्षतो- 
ऽविनाशी अविनाशी वा अरेऽयमास्ःत्यादिश्रुतेः, एतं चोभयोः 
स्वमावेक्याचच परस्परं परीत्तिः सिद्धेत भावः, अत एंवोभयो- 
रक्ततसेनेस्यादेकस्व मावत्वाच्च इतोार्तेब्रह्ममिन्नमलयमात्मख- 
स्य स्वस्पिनङ्गीकारेणावनाशिले पापश्चदायासेरक्षत्यो न 
क्षता नष तथाविधा या भक्तिः भत्यगात्मत्वस्य स्वास्मिन्नङ्मीकारे 
रेमरक्षणा शक्िस्तयाऽदकह्ययगरूपया टसमेति भावः, रिवो 
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बह्माभिन्नप्रयगार्मशिव गुरुः पूजनीय आदरणीयः इदमेवान्रा- 
पतेः पूजनं ज्ञेयमिति भावः ॥ ८५ ॥ 

एवमक्षतापेणं निर्णयेदानीमकेपुष्पापंणं निर्णेतुं मेन भर 
तिजानीते । 

अथाकंपुष्पविचारः । 
अयेति । अथाक्षतापेणनिगोयानन्तरमरङषुष्पा्पणनिणेयो 

लोके यद्कंपुष्पाणां शिवे समपणं क्रियते तस्यात्र क्षिवपूजायां 
( क क 

निणेयो विचारः क्रियत इति शेषः । तमेव निर्णयं पद्येनाह् । 

अकः पाडुपतो नाम देवः पाडुपतप्रियः । 
४ ज 

अतः पाशुपताकंस्य पुष्पं पञ्चुपतेः भियम् ॥ <६॥ 

अकरं इति । हे शिष्य पाशुपतः पथुजीं वस्तस्य पतिः पाल. 
कः स्वसन्खछसमारोपेण रक्षकः प्रस्यगभिन्नपर मास्मेत्यथः, तस्यायं 

, पाशुपतः परत्यगभिन्नव्रह्यविषयको बोधो नाम प्रसिङः स एव 
परकाशचरूपत्वादकेः सूर्यं इवास्ति श्रतः स बोधएवार्कोऽत्र ग्राह्यः, 
किञ्च देवो ब्रह्माभिन्नपरत्यगात्ा पराशुपतप्रियः प्शुपतिजींवर- 
क्षकः प्रत्यगात्मा ब्रह्याभिन्नस्तस्य तद्विषयतेन तत्मम्बन्धी पा- 
पाशुपतो बोधः परियः सुखक्रारणत्वादात्मस्ाचेष्टो यस्यस 
तथोक्तोऽसि अतो जीतरबरह्येक्यबोधमियसवादेष पाश्चपताकंस्य 

प्रत्यगभिन्नव्रह्मविषयकबोधस्य प्रकाशरूपत्वेनारकस्य पष्पं पुष्य- 
मिव प्रफु्टं युक्तिष्खं पशुपते; पशूनां जीवानां पतेः पाङक- 
स्य भदगभिन्नत्रह्मणः भ्रियमिष्टं मवति न रौकिकाकंपुष्पमन्र पू- 
जायां प्राद्यमिति भावः ॥ ८६ ॥ 

नतु कोके तावदक्नान्ना दक्षः पसिद्धोऽत्र त अकेषदेन 
, बोधः पतिपाद्वितस्तत्र दक्तथमेक्ं कथं सम्भाय्यं दत्राह । 
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कटुपतस्तरुः केपि भक्तेन गिरिशेऽपिंतः। 
प्रकाशकस्तमोहन्ता स एवाकंल्वमागतः ॥ ८७ ॥ 

कंटुपत्र हति । हे क्षिष्य भक्तनाहं ब्रह्मास्मीति स्वस्मिन् 
ब्रह्माभिन्नप्रलययगास्पक्चिवगुरुत्वाङ्गीकारवता कोपि सन््वासन्वा- 
भ्यामनिवेचनीयः पूवेमन्ञानाबस्यायां कटुपत्रः कटूनि तीक्ष्णानि 
पत्राणि दलानि कामक्रोषादिदृत्तिरूपाणि यस्य स तथोक्तस्त- 
रज्ञोनावस्थायां तरत मसारसमुद्रामिति तसुव्रह्याभिन्नपरलय- 
गात्मबोधो गिरये गिरन्ति नयन्ति त्छन्नानेनेति गिरयो. 
ऽन्ञानतत्कायरूपाः पप्चास्ताञ्च्छात्यात स्वयंघकाशचिद्रू 
पेण तनूकरोति असो गिरिशो ब्रह्माभिन्नः प्रत्यगास्रश्षिव- 
शरुस्तसिमिन्नपितस्तद भिन्नत्वेन निशितश्चदित्यध्याहायं, चदि 
तहिं भरकाश्चकः भरकाशयिताऽऽत्मानास्मनास्तमोहन्ता तमसो- 
ऽङ्ञानस्य हन्ता नाक्चको यतो भवति अत एव स ब्रह्माभि- 
त्रमत्यगात्मविषयको बोध ॒एवाकस्वं भकाहकत्वेनाकेनाम- 
त्वमागतः धराप्न इति निश्चतन्यम् ॥ ८७ ॥ - 

नतु रखोकप्रसिद्ध्ऽके चिवरमह्टीति नाम मसिद्धं तदत्र कथ 
सम्भाव्य तत्राह | 

पुष्पङ्टुदलस्थास्य शाम्भवन निवेदितम् । 
शम्भुना स्वीकृतं तेन सा जाता शिवमद्िक।॥ < ८ ॥ 

पुष्पमिति । हे शिष्य अस्य प्रलयक्षस्य कटुद्स्य कटूनि 
सीशष्णानि दानि कामादिरूपाणि पणोनीव यस्य तस्यान्तः- 
करणावच्छिन्नचिदाभासरूपबोधस्य प्रयगमिन्नव्रह्मविषयस्य 
पुष्पं पुष्पमिव पफुषं विद्यासुखं शम्मवेन शं भव्रसस्मादिति 
कम्भः समजगदानन्दकरः भरयग मिन्नतरह्मशिवगुरुत्तस्यायं श्रा- 
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म्भवल्तदंशत्वा चिदा भाप्तस्तन शिवे पत्यगसिन्नव्रह्मणि निषे 
दितं समर्पितं ततः पृथगसचेन निश्चित मिथः, तच्छम्भुना 
स्वीडतं श्रम्भुजेगदानन्दकरः भयगमिन्नव्रह्माशवरगुरुस्तन स्वी- 
कुतमङ्कीङ्कतं स्वामिन्नस्वेन सम्पादितमित्यथंस्तेन कारणन 
साऽहंबह्मास्मीति बोधरूपा चिः श्िवमद्धिका शिवेन भय- 
ममिन्नव्र्मणा सहैकीभूय मालते शोपत इति शिवमदिक- 
नास्ती जाता रोके प्रसिद्धाऽस्तीति इयम् ॥ ८८ ॥ 

एवमरकपुष्पापेणं निणीयेदानीं धनूरं नगे गचेन पर- 
विजानीते । 

अथ धत्तूरनिणेय ¦ | 

अथेति । श्रथाकपुष्पनिणेयानन्तरं धतूरनियोयो रोके धन्. 
रः शिवे -समप्येते तस्य निणेयो विचारः क्रियत इति शेषः | त- 
मेव निणें पञखधतूरनामनिरुक्तया पञ्चमिः शोकेराद, ततर 
तावद्धत्ूर इति पत्ूरनामनिरुत्यो भयोः स्वभावपाम्यदशे- 
नेन तमाह । 

ईश्वरस्य भरसादेन भास्ततेऽन्यादह शं जगत् । 

स्वसमानगुणत्वेन धत्तूरः रिवव्रह्धमः ॥ ८९ ॥ 

इन्वरस्येति। हे कषिष्य ईश्वरस्य शिवस्य प्रसादेन भननाग्युपायैः 
दबा स्पस्तदाविमवरक्षखन जगद्वि्वमन्यादश् पूवर सद्पेणम यस 

वीदं कदेव ततो त्रिपरोतमसदरूषं भासत दृश्यते धत्ूरस्पापि सवनेन 
तस्सेवकं घच्चुराविभाचरक्षयन धत्तूरस्य प्रसादनापि जगदन्याष्शे 

विपरी मवक्रस्यतः स्वसमानगुखत्वेन सस्य क्विकस्य गुखेन स्वभा- 
के्रमःनस््ररप्रो गुणः स्वभावो यस्य षतुरस्य वरस्य भावस्तं तेन ` 



शिवपृजाशतक्षम । ९३५ 

धत्तरो रोक उन्मत्तः क्िववह्धमः धिवस्य महदिवस्य' बमः 
प्रिपाऽच्ि। प्रकृतार्थे तु इग्वरो बह्माभिन्नमत्यगासमक्तिषयुरुस्तस्य 
प्रसादेन पसादो विवेकेन चिदाभास आवि्मीवलक्षणस्तेन तस्येव 
स्वात्मपसाक्षात्कारवरतथिदाभासस्य जगद्वि्वमन्यादशषं सवै त्रसिििदं 
बरह्म"ति दृष्व्या जगत्वबाधनन बह्यसप्ररूपं भासते परती यत इदयतः 
स्वसमानगुणसेन सेन मत्यगभिन्नव्रह्मणा समानस्तुरयो शणः 
स्वरमाबो यस्य सर तथोक्तः स्व्रात्मतावातम्येन स्पात्मसेवकविदा- 
मातेष्वाविभावे सति जगदन्यथापरतीतिकरणयणसाम्यवांस्- 
स्य भावस्तच्छं तेन तनोपराक्षतः पुरूषो धत्तूरः -शिववल्टभः 
शित्रस्य भरत्यगमिन्नव्रह्मगुरोषह्ठभः भिय आस्मलाद्व- 
तीति ज्ञेयम् ॥ ८९ ॥ 

इद् नी मुन्पत्तनामनिरूक्यामि तत्तात्पयेमाह । 
उन्मन्या स्वयमुन्मत्त उन्मादयति शाम्भवान् । 
अत एव प्रियं शम्भोः पुष्पमुन्मत्तसम्भवम् ॥ ९० ॥ 

उन्मन्येति । रे शिष्य स्वयं शिव उन्मन्या मनोखयाप- 
रपयाययोन्मन्यावस्थयोन्मत्त उन्मादं पाप्ः सन्छाम्भ- 
वाजञ्छम्मुः विवस्तस्येते शाम्भवः शिवभक्तास्तानुन्माद्- 
यति उन्मत्तान्करोति यतः; कारणादत एवानेनैव कारणेन 
शम्भोः ज्षित्रस्योन्मत्तसम्मवरं घत्तरोत्पन्नं पुष्यं कुसुमं प्रिरयमिषठं 
यम् । परम्रायेतस्तु स्वयं ब्रह्मामिन्नरश्चिदासोन्मन्या ' नेह नाना- 
स्ति किञनेति श्रुत्या सवेस्पात्पभिन्नस्प वस्तुनो बाधितत्रेन 
मनसोऽत्यन्ता भावरूपया पुक्ताव्रस्ययोन्पत्त उन्मत्त इव चिधि- 
निषवात्तीतः प्रतीयते तथा सज्छाम्भवाञ्छन्भुः भकडनगदान- 
न्दकरः प्रञ्जगभिन्नो ब्रह्मान्दस्तस्येते शास्भवा ब्रह्माभिनपरत्य- 
गासं प्राप्चाश्चिदामास्ताः प्रमातार इत्यथः, तादुन्माव्यति 
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मनोनादेन विधिनिषेधातीतान्करोति भुक्तान्करोति यतः कार- 
णादत एतवंस््रभावादेव क्षम्भोः सकरजगदानन्दकरस्य ब्र- 
ह्यामिन्नप्रत्यगात्मशिवगुरोरुन्मत्तसम्भवं बाधितमनसश्चिदा 
मासात् सम्भव उत्पतियेस्य तत्ताहशं ̀  पुष्पमिव विकसितं ज्ञाने 
ज्ञानरूपा हन्तिः प्रियमिष्टमा्त न धत्तूर पुष्यमिति ज्ञयमू ॥ ९.०॥ 

इदानी कितवनामनिरु्यापि तदद्रहयति । 

कैतवं क्रितवरस्यास्य सवगोऽयं न छिप्यते | 
अतः किवधू तस्य कैतवं कुसुमं प्रियम् ॥ ९१ ॥ 

कै त्वामिति । हे शिष्य अस्य प्रस्यगंभिञ्नबरह्मीशवगुरोः कित- 
वस्य स्ेगसरे सनि श्रनिप्तसरं कपटं तेन युक्त-वात्कपटिनो यञ्हना- 
निषु थसिद्धं स्वेगः मभैतानुस्यूनः सनन लिप्यते लिप्तो न भ- 
वति सर्बोस्पत्तिलपादिना तद्रान्न भवतीति तदिदं केतवं कपटं ज्ञेय 
यतोऽत; कारणात्कपटवक््रादित्यथेः, किंतवधूत्तस्य सवे 
गते सति अचिष्ततेन कितवः कपटः कामादिधूत्तेवञ्चकतवेन 
धूर्तो वक्ष्यमाणो वञ्चकः प्रत्यगमिन्नबरह्मशिवरारस्तस्य, यद्रा 
स्वस्मिन्सकगलेनारप्तं कामादिविञ्चक्रतवं च साक्षा 
तकरतवानूपमाता तस्य केतव तस्मादुसपन्नं पुमे पुष्पमिव प्रफुष्ट- 
पररिश्तसवसतरगलकामादिवञ्चकसोपरक्षितं प्रयर्गामन्नपरमात्म- 

शिवगुरुविषयकं ज्ञनं विद्यानन्दविकासितमिति भावः; प्रिय 
नान्पदिस्ययः। छो किकार्थ तु अस्य प्रत्यक्षस्य कितत्रस्य च्छलि- 
नो यसखिद्धं सगः समष्ट्यहेमावाधिष्ठातृखेन समस्तपदा- 
षु व्याप्नः सन्नपि न छिषप्यते छिपो न भवततीप्यवे केतं 
कापव्यमस्ि अतः करणाक्कितवधूत्तेप्य कपटेनोक्तविधेन घू- 
चस्य सवैव्चकस्य सस्वभाववत्तेन केतं पाचूरसम्बन्धि सुम 
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पुष्पं प्रियापिष्टमर ४ ९१ ५ 

इदानीं ृकत्तेनाभेनिरुत्यपि तद्रह्यति । 

कामादयो महाधृत्तौ धूरतितं येजगन्तयम् । 
ई क १ [ प्रियं 

तान्धृतेयति यो युक्तया स धर्ता धूजेटिप्रियः ॥९२॥ 

कामाव्य इति। हे शिष्य कामादयः कामोऽभिकाष आदिपु- 
ख्यो येषु क्रोधादिषु ते महाधूता महान्तः श्रेष्ठा धत्तां व्च 
का; सन्ति तत्नोपपत्तिमाह धृत्तितमिति, ये; कामादिभिजंग- 
लयं जगतां कोकानां रय॑चिकं धूतं वितमस्तिते का- 
मायाः शिवेन बह्माभिन्नपत्यगास्परिवगुरुणा धूर्तितास्तत्तद्वि- 
षयवाधनेन बिता; सन्तीति हेतोरयं तादशकामादिवञ्चकः 
भयको पूः स्ैकामादिवश्चको ज्ञानी चिदाभासो धू्तवछमो 
धूसैकामाविक्खकस्य मत्यगभिन्नपरमात्मन आत्रलाद्र्मः भि- 
योऽसि न त॒ डौकिकधूत्तं इत्यर्थः । लोकिका्यें तूभयोः सभा- 

वेकयाह्णौकिकधूतंमियः किवः, शेषं समानम ॥ ९४ ॥ 

इदानी कनकादयनामनिरुक्तयापि तवेवाह् । 

अर्पितं शङ्करे धृत्तपत्नं कनकपुण्यदम् । 
अनेन हेतुना जातो धत्तूरः कनकाह्यः ॥ ९३ ॥ 

अपितपिति। दे हिष्य शङ्करे जगदानन्दभदे भयगमभिन्नव्रह्म- 
श्षिवगुरावपितं तत्सत्तासमपेणेन प्रयगासामेदेन संपादितं धू- 
कषपज्मुक्तलक्षणकामादिवश्चकस्य चिदाभाप्तस्य पत्रमिव वृक्ष 
स्यांशमुतमहतरह्मास्मीपति ज्ञानं कनक पुण्यदं कनकस्य भुबणस्या- 

पणेन यत्पुण्यं सुद्कते तददातीति तथाभूतं भवति अनेनेतेन 
१ पृतेवछ्छसः । | 

१९< 
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हेतुना कारणेन धत्त॒रो नगंदन्यथाभासक उक्तरक्षणो ज्ञानी 
कनकाहयः कनकं सुवर्ण पिस्याहुयं नाम यस्य स तथोक्तो जातो 
वेदेषु पतिपादितः खुवरया घर्म पिदनमि'स्यादिष्वित्य्थः। लौ 
फिकारथं तु धू तेप पूतस्य धत्ूरस्य पं पर्ण शरङुरे शिवेऽपि 
सत्कनक पुण्यदं सुवणापण पुण्यफलदं यतीति शेवपुरायेषु भ- 
तिपादितमनेन हेतुनतेन कारणेन धत्तरः कनकादयः; कनक 
शति नामको जाता खोक प्रसिद्धः ॥ ९३ ॥ | 

एवं धत्तूरं नर्णयिवानीं कण्टकास्का निर्गतं गथेन भति. 
जानीते । 

अथ कण्टकारिकानिणेयः | 

अथेति । अथ धत्तूरनिणं यानन्तरं कण्टकारिकानिर्णयो 
भ क लाके या कण्टकारिका दिवे समप्येते तस्या निणयो निश्चयोऽज 

क्रियत इति शषः । तपेव परद्मनाह । 

भक्तया भक्तन चेद्वृत्तिमंनसः शङ्रेऽर्पिता। 

सकण्टकस्वमावापि जाता साऽकण्टकारिका ॥.९४। 

भक्त्येति । हे तिष्य भक्तेस जीवनब्रहयेक्यमेमव्रता साधिष्ठ 
, नङ्ुद्विख्यचिदाभासेनायिक्ारिणा मनसश्वेतसो दत्तिस्तश्छप- 
दायश्चोषनेन थुद्धनत्वपद्।यंयो; कूटस्थत्रह्मणोरेक्यविषयाऽह्- 
अह्मास्मीतिरूपा भक्तया परेम्णा तद्विषयकस्ेहेनेत्यथः, श्रङ्रे स- 
करजगदानन्दकरे मस्यगमिन्नव्रह्मशिवगुरावर्षिता तवाकारा- 

` कारिता पृथगसच्नावलाकितेत्ययः, चेदि तहिं तद्पैणासरर 
स्मर हच्चिरेव सकण्टकस्तभावापि कण्टका इव पीडा हतवः का- 

, भादित्रिकारा अत्र ग्राह्चास्तः सहिता युक्तः स्वभावो यस्याःसा 
सथाक्तापि कामादिविकारः; सष्रक्तापीत्यथः,. केवङबह्मानन्द्ा- 
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तिशयेनाकण्ठकारिका न विद्यन्ते कण्टका दुःखकरणभूताः 
कामादिविकारा यस्यां सा तथाभूता केवट सुखपजाबुसन्थ- 
नवतीत्यथेः, जाता सम्प्र । लोकपरसिद्धार्थापि वद्यपि कण्ट- 

केः सह वत्तेमाना कण्टक !रिका व्रहत्ती भक्तिपूर्वकं शिवरपुजके 

न शिवेऽरपिता पदि स्यात्तद्धि शिवपमाद्ह्वारा तत््मपेकारणं 

पुखमाश्तिदेतुव स्कण्टकरदितेव सस्पन्नेति योज्यम् ॥५ ९४ ५ 

एवं कृण्टकारिकां निर्णीयिदानीं विखपन्ाणि लि प 

दयेन प्रतिजानीते । 

अथ बिख्वरिचारः । 

अ्येति। अथ कण्टकारिका निगीयानन्तरं विसवनिशयः रिः 

स्य बिसः मरेयानिति लोके बराघ्च च परसिद्धिरतोऽत्र विरस्य- 
विर्वनाम्नो हक्षस्याफि लिणयो. विचारः क्रियत इति शेषः ! 
तमेव निभिः पयैराह्, तत्र तावच्छाण्डिरय इति बिरवनामास्ती- 
-ति तननिरुक्या तद्रिचारमाह । 

रिवभक्तस्वभवेन. शाण्डव्यो हि महामुनिः । 

त्नाम्रैव प्रियं सम्भोः पतरः शाण्डिस्यसम्भवम्।। ९५॥ 
शिवभक्तीति । दहे शिष्य दिवभाक्तिस्वमापेन शिते प्रस्य 

गमिन्नबरह्मगुरौ .या भक्तिः प्रस्यगभिन्नव्रह्मसखसेवनरूपा दत्तिः 

-स एव स्तरभावः श्रीलं तनोपरक्षितोऽत एव्र मदहासुनिमेह्छज्कु 
ठि युनिङ्गोनी क्षण्डिस्यः शाण्डिरयनामको हि मासद् उप 
सताश्षाद्ञेऽन्ि अतत्तसिमिन्प्रम्णः शिपसम्बन्विनः आधिक्यद्- 

-शनात्त्र च शिकपेमाधिक्ये ब्रह्म्ह्भक्मणोरमदनिरूपणाद्रद्य- 

-तरिदि ब्रह्मासवेन बद्फणः मेमाधिक्यं सम्मान्य (प्रेयः पुत्रादि 

तसे योन्यस्पा सवरस्मादान्तरतरो ऽपमासःबाद्वश्ुतर खम्भ; 
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वम्भवत्यस्मादिति श्षम्युव्रेह्यामिन्नः प्रयगानन्दस्तस्य तस- 
णीतसुपासनाशान्ं पयगभिश्नव्रह्मतिषयिणी वृत्ति शाण्डि- 
स्यामिधान्पुनेः सम्भव उत्पत्तियंस्य तत्तथाविधं परामिव वृक्ष 
स्थात्र ग्राह्यं तन्नाम्नेव शाण्डिस्य हात लोकपरसिद्धदेहादिरदष्ट्या 
नामामिधानं तेनेवोपरुल्तितं प्रियं भ्रीरितिविषयं भवतीति देयं, 
न तु प्रसिद्धुविद्तरपत्मनत्र शिवप्रिय ग्राह्ममिति भावः सकिका- 
येऽपि प्रसिद्धश्िवभक्तशाण्डिस्य पुनिनामर्कत्वदेष विस्वपनं शि 
बाप्रियमिति योञ्यम् ॥ ९५ ॥ 

इदानीं शेटूषनामनिरूक्यापि तश्विशोयमाह । 

विश्वरूपो महादेवः सख्यं रोलृषरक्षणः 1 
अतः शटूषपत्रणां पूजया स प्रसीदति ॥ ९६॥ 

विश्वरूप इति । हे शिष्य महादेवो महानपरिच्छिश्नोदे 
वश्िन्माजररूपो ब्रह्यामिन्नपरयगाखा यतो तिन्वरूपो विश्व स्- 
मस्तं नगदुपमाकृतियस्य स तथाविषोऽस्ि श्रत स्वयं ्- 
ह्माभिन्नमत्यगात्मा रशेलूषलक्तणः वेलूषस्य दहृरूपधारिणो 

` नटस्य रक्षणयितव्र छक्षणं विह यस्य सर तथधाविधोऽत्ि अतः 
तेलूषशक्षणवन्तवादेव रेतो; स उक्तविषो बह्याभिन्नषयगा- 
त्पशिवगुरुः ब्रोटुषपत्रार्णा बाह्रपमरसनमदूपधारिणां तद्वाथन 
बह्मस्वरूपधारिर्णा चिदाभास्ा्नां पत्राणीब बह्य कार्टचखय- 
सासं तया पूजया कतरि षष्ठ ताभिः कृतरेत्यथः, ब्रह्माका- 
रटततिप्रक्छह एवात्र एजा तचा प्र्तीदति भदको मवृत्ति जद 
छोकम्रसिद्धविरवपएत्राण्यत प्राह्ाणि रोकरमरिदध विश्वपः पूजं 
-इ सांफारिकिफश्टेतुत्वान्पुपुश्चुमिनादरणीयग्रिति भावः ॥९६॥ 

, इदानी शरीफदरनामनिरत्तयापि तनिणेयप्राहु । 



शिधवुजाश्चत्कम् । ०२७९ 

जन्मनसतु फं श्रीमद्धिस्वपत्रापणाच्छिवे 1 
अतो निरूपितो वृक्षो जित्वः श्रीफटसंकज्ञया।९७॥ . 

जन्मन इति । है शिष्य यस्मिजजन्मनि देदद्रयावि्भाब- 
पूर तादास्म्यमतीतिरूपे जन्पनि ब्रह्माभिन्ने मरत्यग।्मदितरे घु- 
खरूपे विलखपत्रपणादुक्तमिषो यो वित्वश्चिदाभापल्तस्य 
प्न पिव पत्रपहं्ह्मास्मीति्टचिरूपं तस्यापंणं निवेदनं बदह्या- 
भिन्रपत्यगार्ममात्रसरप्म्पादनलक्षणं तस्माद्धतोल्तस्य जन्मनस्तु 
देदद्रपसदिताचिद्राभासाविभौवरक्षणोस्पत्तेः फल प्रयोजनं 9ी- 
मच्छ सुकतिसम्पत्तिरविधतेऽप्य तत्तथोक्तं जामते यताऽ 
कारणाद्धिख उक्तविधो क्ञायी चिदाभास एव रक्षक्षच- 
ज्ञानेन दश्चनीयो बिनाशाहैः श्रीफङसंङ्गया श्रीफल इति नाश 
निरूपिबा शिन्नषितो युक्तिफलवत्वान्पुक्तनास्ना निदि इति 
भावः लोकिकार्ये तु यस्मिञ्जन्मनि शिते बिसवपन्रं समर्पितं 
तस्य जन्मनः फरं श्रीमस्सायुल्यादिपक्तपराप्निपद्धवति अतो 
विरनामको वृक्षः श्रीफङनाम्ना छोकं व्यवहित इति 
भावः ॥ ९७ ॥ 

एवं विरषपत्राधरय निर्णयिदानीं शिष्टान्धुपादीनदक्निणा- 
न्ताज्ुपचारानपि निर्णीय दक्ञंयति । 

धूपम्रदीपनेतरे्यफरताम्बुखदक्षिणाः । 

शिवाय नम इत्येव सवेमेवास्य पूजनम् ॥ ९८॥ 
धूपेति। हे शिष्य धूपप्रदीपनेगरेयफककताम्बृलदक्षिणा भूपश्च 

वन्दरिपाणि वैरग्यानङे दण्ध्वा तत्त॒ उस्पश्नो ब्रह्मात्मविषयक्ष- 
चाप्तमारूपः कमेङ्गानमयो यदिन्द्रियगणख इत्यवोक्तः, प्रदीपश्च 
जीवुबरह्येरयव्षि फको ब्ञानक्वरूपो यस्मिनयुज्जग्ठित इदमत्रो क्तः, 



२.२ यओघसारे । 

नवेश प्रेतबाभिषपौ यद्व्ष्यं मियभस्येयन्रोक्तः, फलं च भक्ति 
पं निष्कामोत्तमधरमषम्धमजुषामियत्रोक्तः, ताम्बृटे च मेष्या- 
दिरत्तिचवृष्टयाङ्गीकरणरक्षणं यन्पेत्यादिचतुष्टयमियतो क्तम, 
दक्षिणा च मनश्िन्तामणिसमषेलक्षगा सर्वस्व मम तत्किलेय- 
त्तर, एते पर्मेप्युपचाराः विवाय नम इत्येव शिशो देवः श्चि 

वो जीवं इत्यत्रोक्छरक्षणेन परत्यगमित्नपरमास्शिवयु रोजौत्रस्य 
पर्थक्यवाधनन क्षिताथेस्स्युतर्दिं सर्वैमेव समस्तमपि कोक 
कवैदिकनि पिद्धाचरणमपि अस्य '.परस्यगमिन्नबरह्मशिवयुरोः ष- 
जन पुजा भेवति तत्र पि वक्तव्थमेवाद्शाचरणं पजा भवती 
ति भवः ॥ ९८ ॥. `. . 

एष्रं द क्षिणन्तानुषचारनिर्णीयेदानी मन्न्रजपं निर्णेतुं 
जनि णेयमाह । 

(कि विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशिनी श्तौ । 
तत्र पञ्चाक्षरी श्रेष्ठा सा जप्या शिवतुष्टये ॥ ९९॥ 

, विश्चास्विति।हे विष्य कारु. ब्ञानसाधनोपास्तनापाधनः 
भरतिपादकाघ्च बाणीषु मध्ये श्चुतिरवेद उ्छृष्टा पमणशिरोभूः 
.वत्वच्छष्ाऽस्तीति जेय, तव श्तौ वेदेपि रदरेकादशिन्येका- 
दशानुवाकेनेमक्राराख्येथमकारास्येश्चोपरुक्िता रुद्राध्यायकूपा 
वाद्भ्नेष्ा देया, तत्रापिनमः किकाय चेति पए्चाघ्षयांकाशादिप- 
अभूतरूपतराच्यां शत्यागेन तत्साक्षि प्रत्यगमिन्नबद्यचिन्मात्रश्िव- 
रङक्षिका क्िवाय नम इति'पञचाक्तरसमूहरूपा बाक्भषटोच्छष्टा- 
.ऽस्ति, रद्रा पञ्चम्यर्थं सप्रमी तत्र ततोपि रद्राध्यामदपत्राक्य- 
-जातादपि प्चाक्तरी . पञ्चानामक्षराणां ब्रमीनां समाहारकूम 
बागहं अद्यास्मीदलयेवं स्पा . शरष्ठति.. व्याख्ययं, सोक्तविधा क्षि- 
-वपवाद्ववेहनद्यास्मीति .पवाप्तरृदपा श्विषाय ,नम, सत्येदशम 



शिवरृ्जादातकंम । ९८४४३ 

वा िवदुष्ठ्े शिवो बह्मामिन्चपत्यगात्पशिवगुरल्तस्य. तुषः 
प्र्तोषः ,घुखमिद्यथः; ` तस्य ब्रह्मानन्दपाप्त्ये जप्याऽऽवतैः 
नीया ॥ ९९ ॥ ` | 

: एवं मन्तं निशीयेदानीमेकादंशविरवपतेः ` `शिवम्पूर्नायतुं 
तक्निणोयं गवे प्रतिजानीते । ̀  

अथकद्शकच्वपन्काई | 

अथेति । अथ मन््रनिणेयानन्तरमेकादशषिसखपत्रापिण- 
मेक्रादशसङ्गयानि यानि पूर्नोक्तचिदाभासलक्षणस्य विलवस्व 
पलाणीव इत्तयस्तेषामपणं प्रत्यगभिन्नव्रह्ममाज्रल्रातुसन्धानं त- 
स्प निर्णयो विचारः क्रियत हति शषः । तत्रादौ प्रथमविखप- 
्ाप्पंणं निणींय ददेयति । 

द्रष्टा च दर्शनं दद्यमिति पत्रत्राज्िता | 
¦ शिवि सम्या चिद्ये प्रथमा बिखपत्रिका ॥ १००॥ 

्रष्टाचेति । हे शिष्य द्रष्टा साधिष्ठनो बद्धिस्थाश्चदाभासो 
्पसाक्षात्कारक्रणभूतचध्ुषा. रूपद्ानवान्, दध्रोनं च तस्यो- 
क्रविधद्रष्ररूपज्ञानकरणमतं चक्षुः, दशयं च रूपामित्येवं यानि प 
वाणि इत्तयस्तेषां जयमन्योन्यस्रापेक्षल्ात्तक त्रदखमित्यथंः 

तेनान्विता युक्ता प्रथमा. व््यमाणासु आदिभूता बिख्वपत्रिका 
पामान्यत्निपुटीसाक्षिचिद्विषयियी त्तिः दिवे चिद्रूपे भागत्या- 
गसक्षणया ढक्षिते चिन्मात्रस्वरूपे बह्मामिन्नप्र्यगानन्वक्िवयुरां 
समप्यां ततः पुथगसन्तवाततस्या बाधयपूर्वमवरोकनीयेदमेवात्र समः 
पणमेषमग्रेपि दश्षघु जेयम् ॥ १०० ॥ 

श्दार्यी द्वितीयां तथाविधां विस्पती दश्यत । 



दधः शोःजसररे 1 

क्ती कार्यं च करणमिति पत्रत्रयान्विता । 

शिवे समप्यौं चिदे हितीया बिल्वपतिका ॥ १० १॥ 
कर्चेति। हे शिष्य कत्ता साधिष्ठनबुद्धिस्थविदामास श्न्दि 

यजन्यक्रियाभिमानी; काचं चोद्ये रूपादिसात्ताक्करणसरूपो 
व्यवहारः) करणं च तत्तक्रियासाधनमन्तःकरणं बाद्यन्द्रियदशकं 
चेतिपन्रच्रयास्पिकेदयेव यत्पत्राणां दानां जयं जिकं तदेवास्मा 
सरूपं यस्याः सर उुद्धिरेवात्र ग्राह्या, सोक्तविधा द्वितीया 
द्विसङ्कथापूरणी बिस्वपविक्रा पूर्वोक्त विदाभासरुक्षणस्य वि- 
स्वस्यः पथिकेर्वाशमूता पिका तरिदररूपेस्यथेः, चिद्रपे चेत्यर- 
हितचिन्मात्रूपे शिवि बह्मामिन्नपयगात्मानन्दश्षिवयसे सम- 
प्या समपेणीया तदमिन्नखेनावटोकनीयेति भावः ॥ १०१ ॥ 

इदानीं तृतीयां बिलपरीं द्शेयाति । 

भोक्ता च भोजनं भोज्यमितिपत्रत्रयात्मिका । 
शिवे समप्यो चिद्रपे तृतीया बिल्वपत्रिका॥ १०२॥ 

क 

भोक्तेति 1 हे चिष्य मोक्तेन्दियेरन्तःफरणरटात्तिभिश भरा- 
पितविषियजन्यष्ुखातुमववानसानन्दभयो विङ्गानमयः, भोजनं च 
तत्तत्घुखालुभषकरणद्पा इत्ति, मोञ्यं च भोगविषयं सुखं चे- 
तिपत्र्रयास्मिकेयेषे यत्पव्राणां दरानां जयं कं तदा- 
त्मा स्वरूपं यस्याः सा तथाविधा बुद्धिस्तृ्तीया तिपङ्यापृर्णी 
विखपत्निका विसस्य पूर्वाक्तचिदाभासरक्षण ` काण्डिस्यस्थ प- 
तरिका" कत्री चिद्रपे चिम्भात्ररूपे रिषे ब्रह्माभिनञपत्यगात्मरिव- 
गुरो -समप्यी तदभिन्नलेनावरोफनीया ४:९०२ ॥ 

चतथीग्राह। 
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9 (~ [4९ 
मृभुवश्च तथा स्वगे इतिपत्नत्रयास्मिका । 
शिवे समप्यौं चिद्रूये चतुर्था बित्वपन्निका ॥ १०३॥ 

भुरिति । हे तिष्य भूभेवन्त्यस्या भूतानीति भुः पृथ्वी मुव- 
श्ान्तरिक्षोकस्तथा तद्रर्स्गेः स्वगैलोक इतिपत्रतरयान्वि- 
तेत्येवोवधं यत्पत्राणां दानां त्रयं त्रिकं तेनान्विता युक्ता 
बुद्धितुर्थी चतुःमङ्कयापूरणी विखपश्निका विलवभ्योक्तवि- 
घतरिपुटीरक्षणत्रिदलरक्षितचिदाभासस्य पञचिका पर्नीव बुद्धि- 

श्िद्रये वेलयरहिनविन्पात्ररूपे शिवे ब्रह्माभिन्नपरयगास्मरिवगुरो 
सम्या समपेणीया तदपलेनानु माग्येति भावः ॥ १०३ ॥ 

पञ्चमीं द्दोयति । 

जाग्रर्स्वप्नस्तथा सु्तिरितिपत्रतयान्विता । 
शिवे समप्या चिद्रूपे पञ्चमी बिस्वपत्रिका॥ १ ०४॥ 

जाग्रदिति । हे क्षिंष्य जाग्रदिद्दियरर्थोपरन्धिजोगरित- 
मिद्युक्तलक्षणा जाग्रदवस्था, स्वप्नो जाग्रद्विषयवासनावासित- 

द्धो भातीतिकः भपञ्चः खप्र इस्युक्तलक्षणा स्वप्रावस्था, तथा 
तद्समुप्निनं ग्रत्सप्रविषयैः सह इत्तिरहितबुद्धेरेयेन कार- 
णाज्ञानमात्रस्थितिरिव्युपलक्षिता पुषुष्त्यवस्थेयेवं पचवया- 
न्विता पत्राणां दानां यत्यै तिके तनाऽन्विता युक्ता बुद्धिः 

पञ्चमी पञथमङ्यापूरणी बिदप्रत्निका बिखस्याक्तविधतिद्- 

लोपकक्षितचिदाभासस्य पञिक्रा पत्री चिदरुपे चेत्यरदहितचि- 
न्मावरूपे शिवे ब्रह्माभिनपयगासक्चिवशुरो सपर्या समप 
णीया तदरपेयानुभा््यौति मात्रः ॥ ९०४ ॥ 

षौ द्शेयति । 
सथृर सृष्मं कारणाख्यमितिषन्रत्रयान्विता । 
१९९ 
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रित्रे समप्या चिद्रूपे षष्ठिका बिस्त्त्रिका॥१०५॥ 
क [क्ष म्यूलमित्ति । हे शिष्य स्थलं प्चीकरतपञ्चभूतकायैरूपं 

समष्िव्ष्टिस्यूलबरः रं, सुक्षपमपञ्ीकुतपञ्चभूनकामरूपं सप्रद- 
शात्रेयत्रकं समषटिखिङ्गवारीरं) कारशाख्यं स्थूरद्ुकष्मशरीरपकृ- 
तिरूपमन्नानसर्माष्व्यष्टिर्पं कारणश्चगीरमि तिपवत्रयान्वता- 
इति उक्तावधं यत्पत्राणां दलानां यं चिक तेर्नान्विता युक्ता 
बुद्धिः षष्टिका षटूसङ््यःपूरणी विरवपरलिका बिरवस्याक्त- 
प्रकागत्रिपुर्टःलक्षयत्दिलोपछक्षितचिद्।भासस्य पच्रिका पी 
चिद्रूप चसखरदहितचिन्मावरूपे किव ब्रह्माभिनपयगानन्दात्म- 
गुरो सम्यो ऽपितव्या तन्मावत्वेनाऽनुमाभ्येति भावः ॥१०५॥ 

इदान! सप्रमीं बिल्वप्री दशयति । 

अविदया संसूतिर्जाव इति प्रतयाचिता । 

शिवे समप्यां चिद्ये सप्तमी बिस्वपत्रिका।॥। १०६॥ 
अविग्रेति । हे शिष्य अत्रिद्या मलिनसरत्वपभरधाना भङ्क- 

यंश्रूपा जीवत्वोपापिभूना, संखतिः संसरति प्रसरतीति स- 

सृतिः समारः, जीवो जीत्रयति संसारं वरिपरीतज्ञाननेति नीचः 
प्राणो पाधिमान् संसारी विदामास इततिपत्रत्रय)न्िताइदयवं 
यत्पत्राणां दछानां चयं विक्र तनान्विता युक्ता उद्धिः सप्षमी 
सप्चमङ्यापूरणी विस्रपत्निक्रा विस्वस्याक्त विधि पुरीटक्षण- 
तिदखोपलक्षिनस्य चिदाभासस्य पाचरकेवांशशूपा चिदृपे च- 

त्परहिनचिन्मावस्वरूपे शिते ब्रह्मामिन्नपरलगास्मशिवगुगै म- 
मप्यो समपेणीया तन्मात्रस्वेन चिन्तनीयत्ति भावः ॥ ९०६ ॥ 

अष्टमीं विखपर्रीं क्षयति । 

उद्पत्तिश्च स्थितिनांश इतिपरच्रतयान्विता । 



रिवपूजाश्चतकम् । ९.४७ 

श 

शिवे समप्या चिद्रपे ह्यष्टमी बिल्वपतिक।। १ ०७॥ 

उत्यात्तारति । हे शिष्य उत्पत्तिजेगतः स्तरस्य बोद्धवः, स्थि- 
तिश्च स्वधमेष्यानलक्षणमयोद् पालने स्वये च तद चरणं, नाशश्च 
सहार इतिपत्रज्नयाचिितानइसेव यस्पत्राणा दछानां जयं [जक 
तेनान्विता युक्ता बुद्धांशचदुपे चत्यरहिताचन्मात्ररूप क्षिवे ब्रह्मा- 
भिन्नप्र्यगासर्षिवरगुराबष्टम्यष्टसख्यापूरणीं विल्खपत्रिका कि 
खस्योक्तावधत्निपुर्टलक्षणजिदरो पलक्षितवचिदाभासस्य पत्रिका 
पत्री समर्यं समर्पणीया तन्माज्रलेनानुभाग्यस्यथेः ॥ १०५ ॥ 

नवमीं पिका दक्षया । 

ब्रह्या विष्णस्तथा रुद्र इतिपतत्रयान्विता । 
रिव समरप्या चिद्रूपे नवमी चिस्वपत्तिका | १०८॥ 

ब्रह्मा । हे शिष्य ब्रह्मा विरिञ्चिः सत्रजगन्ननकलतरन मसिद्धः 
विष्णुश्च जगत्पखकलसेन भसद्धा हरिः, तथा तद्रुद्र; सवेसेहारकः 
क्षिव इतिपज्रजायन्विता-इव्येव यत्पत्राणां दलानां जयं चिक 
तेनान्विता युक्ता बुद्धनवपी नव्रसंख्यापूगणी विद्खरपत्निका वि- 
स्वस्याक्त जपुटीचिदलोपलक्षित्तीचद्रामासरस्य पत्निकवांशरूपा 
विद्वुप चेत्यरदिरताचन्मात्रस्वरूप शिव सुखरूप मत्यगमिन्नत्र- 
ह्मशुरौ समप्यां समपेणीया ब्रह्मा सिन्नपरस्यगारमि्गुरपान्रतया- 
ऽवरटोकनोयात भाषः ॥ १०८ ॥ 

दशमीं बिलखपत्रीं छक्ति । 

तमा रजस्तथा सच्मितिपत्रत्रयान्विता 

दिते समप्ो चिद्रूप दशमी बिस्वपत्रिका ॥ १०९॥। 

तम इति । हे श्रिष्प तम आवरणात्मकं मोहख एवे सखा 



९४८ सोधसारे | 

स्ातस्मृतिकारणमत्र तमःशब्देन ग्राहं, रजश्च चाखल्यघमवःम- 
वेजगदुत्पत्यादिक्रियाकारणं छोभादिरुत्युपलाक्षिनमव्र ग्राह्य, त- 
था तद्र प्रकाशस्वरूप सवे जगज्ज्ञानकारणं धमप त्याच्युपल- 
कषितामिति पत्रत्रयान्विताइद्येवं प्रकारं यत्प्नणां दलानां जय- 
त्रिकं तेनान्विता संयुक्ता बुदद्धिदंशमी दशसङ्यापूरणी बिल्व 
पिका विदरस्योक्तपिधात्रपुरीत्रदरोर्पक्षितस्य चिदाभासस्य 
पत्रिकेवांश्भूता चिद्रूपे चेत्यरहितचिन्भावरूपे शिवे सुखस्तरस्प 
ब्ह्माभिन्नप्रययगात्मगुरौ समर्प्यं समर्पणीया म्रत्यगमिन्नबरह्म- 
पर वरूपेण भावनीयेति भाव्रः ॥ ९०९ ॥ 

एकादश्चीं बिल्वपर्जी प्रदश्रयति । 

खन्ता $हन्ता तथेदंत्वमितिपत्रत्रयाम्विता |. 
शिवे समप्यां चिद्रूपे रुद्राख्या बिस्वपत्निका॥ ११ ०॥ 

स्वतेति । हे शिष्य त्वेता स्वभिन्नपुरुपरनिषयकस्वमरयक्षता, 
अहन्ता स््रानन्यदेहुदरयसहिनसाधिष्ठानविदाभासता, तथा तद्र- 
दिदंतवं स्वान्यस्वहश्यत्वमितिपत्रतयान्विता--इयेवं पकारं यत्प 
चरणां दानां त्रयं चिक्र तेनान्विता युक्ता बुद्धी शद्राख्या रुद्रा 
एकादर्ेलयाख्याऽऽहा यस्याः सा तथोक्ता एकाद्द्रीत्यथः, 
विषखपत्रिका विरवस्योक्तांत्रपुरीत्रिदखापलक्षितविदाभासस्य 
पत्रिकेर्वांश भूता चिद्रूपे चेत्यरौिताचन्मा वरूप शिते भुखस्वरूप 
ब्रह्मामिन्नमत्यगास्मगुरो समर्प्य समपणीया ब्रह्मामिन्नपयगा- 
त्रशिवगुरुरूपमात्रत्वनातुभाय्यति भावः ॥ ११० ॥ 

इद्ानीमुक्तविरछपत्रापिणद्ुपसरंहृस्य तर्फल्तं दश्रेयति । 

एकादशेताः कथिताः शाम्भवाः वि्वपत्रिक। । 
एताभिरचितः शम्भु सदयो मुक्ति भयच्छति॥ १११॥ 



रिचपृजाहातकम् । ९४९ 

एकादशेति । हे शिष्यं एता मया निरूपिता इष एका- 
दतेकादशमङ्खयाः श्षाम्मवाः; शम्भवयस्मादिति शम्भुः सकल 
जगदानन्दकरो ब्रह्माभिन्नपयगानन्द त्पश्िवयुरुस्तस्येतः शा- 
स्भवास्तदपेणेनोक्तविधेन तत्सम्बन्ध) कृता विसवपदिका चि 
सस्योक्तननिपु्ी छक्ष्णाज्नदलोपलक्षितचिदःमास्तस्यं पत्रिकाः ¶- 
वाणीवांश्चभूताः सन्ति ता ममा ते कथिता निरूपिताः, 
किञ्चैताभराभिरेकादश्षसङ्ू्याबसखर्पात्तकामिः कृता क्म्युः श 
सुखं भव्रयस्माददिति शम्भुव्रह्मामिन्नपत्यगात्मशिवगुरुर्यितः 
पूजितस्तत्तदु्निलयेनखण्डंकरसधिन्तिनश्ेचदि तहि सथस्त- 
त्काटमेत्र युक्ति मोक्षं प्रयच्छति ददाति ॥ १११ ॥ 

एवमेकाद शविखपत्र पणं निर्णीयेदानीमष्ठमूर्तिपूजननि्ण- 
यनिरूपणं गद्येन प्रतिजानीते । 

[५ 

अथाष्टमूतिपूजनम । 

अथेति । श्रथेकाद्शोबखपविका†नण बनिरूपणानन्तर- 
मषटमूतिपूजननिगोयो ऽष्ट ष्सह्या याः शिवस्य मूर्तय 
आद्तयः कथिताः रेवशाञ्चषु क्षियादिनाम्न्यस्ताभिः क्रियते 
या्छवरस्य पूजनमर्च॑नं, यद्रा तासामेत्र पूननं तस्य निभयो नि- 
श्वय; क्रियत इति शेषः । तदेवं सफर निरूपपति । 

दावों भवो रुद्र उग्रो भीमः पदपतिस्तथा । 
५ ५ [क (~ ज 

महादेवस्तथेशान इति मूतिंम्रपूजनम् ॥ ११२ ॥ 

हयै इति द्वाभ्याम् । हे सिष्य शरैः शरान्बाति धारयतीति 
दाः विशी येमाणदेहोपलक्षित्तमाणिधारणोपलक्षिता पृथ्वीभ- 
कृतिदेहः, भवः सेच पृथ्वी भवत्यस्मादुतपच्रत इति यत्रो जलम्- 

क, 'अम्मो मरीचीमरमापः इत्यादिकयः श्रुत्या अद्यः पृथिवीति 
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श्रया च पृथिव्यादिष्ूजलक।रणत्वनिरूपणाजलगप्रकृततिरूप 
इत्यर्थः, रुद्रो दाहकत्मेन रोदयति सवं जगदिति श्र ऽप्निमङति- 
रूपस्तजोमू(तिरित्यथः, उग्रसेज आदि यूतमौतिकानां शरापकसरादि- 
नोग्रो वायुर्वायुपङतिमूतिरिस्यथः, तथा भीमः सतरैवास्वादिभू- 
तभो तिकलयात्मकस्वेन सवैभी पितुर काश्चस्तत्मकृतिमू्युपल- 
क्षितः, तया तद्रत्पशुपत्िः पशुं जीवं स्गोपापिक्या पाति रक्षती- 
ति पशुफतिरत्र मनःपङृतिमूतिरति भावकः) महादव महन्मन- 
सोऽपि श्रेष्ठ देवशचिदरूपो चिज्ञानशब्दकाच्यत्वारमवंसंसारक्री ड 
साघनभूनो बुद्धिमङ्तिमूर्विरित्ययेः, तथा तद्रदीशान ईषे जी- 
वानूस्वशक्तिस्वेन पस्यति असाबीक्ञानोऽदङ्कारपक्तिमूति- 
रिसेवं सूतिशपूजनमष्टौ प्ङतय एपरातनाष्ठो मूर्तयस्तायिद्पा- 
भित्तत्तत्साक्षिलेनोपलक्षितं पयगमिन्नत्रह्मचेनन्यं सवदे चि- 
न्त्यं तदेवात्रष्टमूर्तिमपूजनं न सन्यह्ठो किकमषमूतिंमपूनन- 
मिति भावः॥ ११२॥ 

नन्वेतदष्मूत्येपलक्िता खण्ड चिन्मात्रचिन्तनरूपपूजनेन कि- 
फटमियाशद्घ तद्शंयति । 

अष्टौ प्रकरतिरूपाणि कष्टान्यषत्र देहिनः ¦ 
स्पष्टं मृतिभिरष्टाभिर्मूतिहरत्यसो ॥ ११३ ॥ 

अष्टाविति । हे शिष्य यानि अष्वष्टमङ्कयानि परकृतिरूपा- 
रि प्रदरतेः परामिधाया; प्रक्रतेः पसरेयमितस्वन्यां भ- 
छरति विद्धि मे परामि^त्यादना यया सन्धामेतते जादिःत्पन्तन 
वाक्यन भगवतेक्ताया रूपाणि आकुतयः सन्ति 

भूमिरापो नरो वायुः खं मनो बुद्धिर च। 
.अरहङ्कार इतीय पे भिधा प्रकुतिरषटधाः ॥ 



शिवपृजाश्नकम । ९५१ 

नि गीतोक्तानि देहिनः साधिष्ठानदेहदरयसहितचिदा- 
भामस्यष्वाषटसङ्कयन्येव कष्टानि दुःखानि ज्यानि स्पषटम- 
तत्पमिद्धमेवर तानि अष्टौ परकृतिरूपागि दुःखानि अअमाबुक्त- ` 
विधाऽषटमूत्तिरालसाऽ्ए्मू्वीनमष्टमङृत्युपाधानां साक्षितेना- 
ऽनुमन्वितो व्रह्माभिन्नमत्यगास्सशिवगुरूरष्ाभिरष्टमङ्कधा- 
भिभूतिमिरादकरतिभिहैराति निवारयति अष्टमञ्कबषटमू्युपल- 
क्षिनाष्मक्कतिसाक्षिपमरयगमिन्नव्रह्मचेतन्य िवगुनुस्तन्धानलक्ष- 
गान पूजननाष्मकृतिवाषेन तत्तजन्यदुःखानदरत्तिः फं स्या- 
दिति भावः ॥ ११६ ॥ 

एरमष्टमूर्तिपूजनं निर्णयेदावीं प्रदक्षिणं निर्णेतुं गचेन 
भरातिजार्नते । 

अथ प्रदक्षिणनिणयः | 
अथेत्ति । अयाषटमूर्विपूजर्नानणेयानन्तरं प्रदक्षिणनिर्णयः 
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शिवरपूजायां भदक्षिणनामको य उपचारस्तस्याज्र पूजायां नि- 
¢ 

योया विचारः क्रियत इति शषः । तमेवाह पन । 
८ न~ = (^ लपयंन्तो महादेवस्तस्य कलपशतेरपि । 

न स्ासपदक्षिणं तेन शिवस्यापरं प्रदक्षिणम् ॥११४॥ 

अयन्त इति । है शिष्य मह।देवो महानपरिच्छिन्नो दे- 
धाक्रारवस्तुभिर्देवथ्िन्माज्ररूपो ब्रह्याभिन्नप्रस्यगासमशि वगुरुर- 
पर्यन्तो न विद्ते परितः सतरेनोऽन्तो ऽर्बाच्छतिर्यस्य स तथावरे 
धोऽनन्त इयथः, अक्ति भ्रत एव तस्य पभ्रयममिन्नव्र्याशव- 
गुरोः कर्पशनेराषि कल्पानां द्िपरार्भोपलक्षितमहाकस्पानां 
दतानि शनकानि अपरिमितानि श्षतकानीत्यर्थः, तैरपि त- 
सरिमिततकालनापीति भावः, प्रदक्षिणे सतव्रेपरकरारेण दाक्षिण. 



९.५२ दोसर । 

मने कुला गमनं चिदाभामस्य न स्यान्न भतवेत्तन हेतुना शि- 
वस्य ब्रह्मायिन्नमत्यगात्मक्ठिवरुरोरथं एकदेश एव प्रदक्षिणं 

भङ्ष् दक्षिणं भस गमन्नव्रह्माचन्तने दक्षस्वमस्तीति ज्ञेयम्, अत 

एष छोकेपि सोममूजानुद्नं विहं हडयत इति भावः ५११८॥ 

एवे प्रदक्षिणं न्यौयेदानीं ग्ध्य निर्णेतुं मयेन भर 
तिजानीते । 

अथ गल्ुवायविचारः । 

प्रयेति । भ्रथ परदक्षिणचिचारनन्तरं गह्टुव्राद्यविचार) 
शिवाग्रे यद्भष्ुवाद्रं कियते तस्य विचारो निणेयः क्रियत ईति 
शेषः । तमेव प्येन भरदशर्यात । 

यथा स्वरूपं देवस्य तथा वक्तुं न शक्यते । 
सतुतिव ग्वा वा तेन शम्भोद्धेयं समम् ॥ १ १५॥ 

यर्थोत । ह शिष्य देवस्य विन्पात्रख्पिणो ब्रह्मामिन्नभ- 

यगासपश्षित्रयुरोषेथा यादक्स्बरूपमाङ्कतिरन्ति त्था ताहग्व- 
त्तु वचनेन ातपादयितुं न शक्यते न मम्यते तेन वचन 

माजस्य शिवस्वरूप विषयीकरणन निरथेकतवा च्छिवप्रसादहे- 
तुखेन सायकल्राच्र स्तुतिवो स्ताव्रं च गष्टुवा्ं वा कपोर- 

वादनध्वनिरपीति द्यं युग्मे श्रम्मोः शं सुखं मवसस्मादिति 

शम्भुः समस्तनगदयनन्दकरो ब्रह्माभिन्नप्रत्यगात्सद्िवगुरुस्तस्य 
ममं तुर्य ्ेयं गह्बाध्रोपरक्षणन यावद्यक्ताग्पक्तशन्दजा- 

तस्य नैरयेक्येन ममनश्नताहैतुतन च सम्यगनुस्न्धानमेवान्न 
पुजा्यां मह्बादपात भावः ॥ ११९ ॥ 

पष मह्मं निर्मयेदान्ं नमस्कारं निर्णेतु ग्न भर 
तिन्नीते \ .. 



शिदपूजाश्च तक्षम् । ९.५३ 

अथ नमस्कारविचारः । 
अथेति । अथ गहुबाद्यनि्णेयानन्तरं नमस्कारनिगयो 

नमस्काराभिधोपचारस्य.नियेयो विचारः क्रियत इति शेषः । 
तमेव पद्यनाह । 

अ, (= £ क (4 च € 

भरेमनिभरभरुवेन दण्डवत्पतितेभुवि। 

महादेवो नमस्कार्यो गितत्रादहङ्कूतेः ॥११६॥ 
मेमेति । हे शिष्य प्रेमनिभेरभावेन प्रेम्णः स्नेहस्य यो 

निभैरभावो निरतिशयं तेन कूताऽदङतेरदद्कारस्य ग- 
छितलराद्रिनष्टाद्तोभुवि भवत्यस्माजीत्रेषरत्रादिरूपः प्रपञ्च 

इतति भूव्रह्यामिन्नमरत्यगासदिवगुरस्तस्मिन् दण्डवद्यथा दण्डः 
स्वाधारभुतभूमावमिमानरदितः पतति तद्रत्तज कालेन विडीनो 
भव्ति तथा पतितेरेकीभावं प्र्तैिदाभानेर्हादेवो पर् 
नपरच्छिन्नो ब्रह्मस्वरूपो देव; मत्यक्तैतन्यरूप आत्मशिव- 
गुरनमस्कार्यो नमस्कतुं योम्यो नान्येरित्य्थः, अहङ्ाराद्युपा- 
धिपरित्यागेन चिदाभासानां प्रयगभिन्नवबह्मणा सहैक्यसम्पा- 
वनमेवात्र पूजायां नमस्कार इति भावः ॥ ११६ ॥ ` 

एवं नमस्कारं निर्णं।येदानीं क्षमापनं निर्यत गयेन भर 
तिजानीते । 

' अथ क्षमापनम् । 
अथेति । श्रथ नमस्कारनिणेयानन्तरं प्षमापनविर्णयः स- 

मापने समाधापनं तस्य निणैयो त्रिचारः क्रियत इति शेषः । त- 
मव पदेनाह । 

मानुष्यमपि संप्राप्य पूजितो न महेश्वरः । 
अपराधो महाज्ञातः क्षमस्वेति मुहूवेदेव ॥११७॥ 
१२० 



९५४ ओयसारे । 

पावुष्यमिति । हे तिष्य मायुं भनुष्यजन्मापि प्राप्य 
लब्धा पि महेन्बसे पदन्देशाध्रपरिच्छिनि इन्वरो ब्रह्माभिन्नः 
्रयमासेश्वरलखारोषाधि्ानें न पलितः सर्र पररिखबञ्य ना 
हतोऽयमेव प्राचा ऽपरो आगो जातः सम्भूनस्तमिम- 
मपराधं क्षमस््र सहस्वेति एवं सुहुः पुनः, पुनवदेदतरुयात्स्ा- 
त्मान परति # ११७ ॥ 

एत क्षमापनं निणीयेदानीं विसजनं निर्भेतुं गयेन भ 
विजानीते । 

अथ विस्रजननिभणयः । 
प्रयेति ) अथ क्षमापननिणेयानन्तरं दिमर्ननिर्खयो चि- 

सनजेनस्यद्रा सन्य नियोयो विचारः क्रियत दति पोषः | तमेक 
परचनाह् । 

्ञत्वकठेत्वभोक्तृसजीवतवादिव्रिसर्जनम् । 
एतस्यां शिव्रपूजायामेतदेव विसजेनम् ॥ ११८ ॥ 

त्ति । हे शिष्य ज्तकतेन्वभाक्तत्जी व्रत्या दिविस्- 
जनं जतं ज्ञनन्द्रियान्तःकरणटात्तसहितत्वं, कर्तत्वं कमन्द्रिय- 
्ाणक्रियामहिततवं, भोक्तुतं भोम्यावषयजन्पदुखदुः खतं, जी- 
बत्वे धाणाप्रहितसाषडर्नाचदाभासिस्वप, एतानि अदनि येषां 

तेषां पपांणां चत्िमजनं प्रत्यर्गाभन्ने ब्रह्मस्ि परिक्चागोऽत्य- 
न्ताभात्चिन्तनं यत्तेतदेषेतस्यां पूनायागुक्तपकारायां पृजा- 
यामस्यां ब्रद्माभिन्नप्रत्पगात्मक्चितरयुरुकचिन्तनदूपावामचांयं त- 
दाक रदखाऽऽदररूपायामित्ययेः, तिद्रजनञुत्यापने नान्य- 
दित्वयेः }} १२८ |) 

ष ङंद्निसितिश्पजतनमरिस्म्यभाह् १ 



रिषपूषाश्चतकम् । म 

आन्ञाकरत्वमायाति परुषथेचतुष्टयी । 
यताऽस्याः श्चेवपजाया महिमा केन वण्यंताम् ॥१ १ ९॥ 

आङ्ञाकरव्वमिति । हे शिष्य य॒त; कारगादुक्तविपूया 
पूजया कृतया पुरूपाथचतुष्टयी पुरुषाथानां धमायकाममान्नार्या- 
नां चतुष्टयी वरतृष्कैङ्ञाकरस्वमाज्ञाकारितमायाति प्राग्रोतितद्र- 
शचा भवतीयथेः, पुरूषार्षु मध्ये यस्मे यस्मेयं यं ददाति तस्य तस्य 
स ङभत इति भावः, तत्तस्मात्कारणादम्या अत्रोक्तलक्षणायाः 
तिवपजायाः शिवो ब्रह्माभिन्नपरत्यगात्मयुरु्तदाकारष्बमाद्ररूः 
पाया अर्चाया महिमा महच केन वक्रा वाक्ूप्रपञ्चन वर्यं 
तां निखूप्यतां बागविषयत्वास्स्वतश्चानन्तत्वान्न वणेनार्ह 
भाव; ॥ १९१९ ॥ 

इदानी मस्यामधिकारिस्वषटपनन्हपयं तदो लभ्ये निरूप 
पूरैकमाह । 

त्तो यः दिवं वेद स वेद् शिवपूजनम् । 
कस्तच्तः शिवं वेद् को वेद् रिवपूजनम्॥ १२०४४ 
हति भ्रीनरहरिकृतौ बे धस्दारे यित्रपूजा शतकं पञ्चा 

दत्तम् ॥. ५० ॥ 

तस्त इति । हे शिष्य यः कोपि पुरुषः साधनचतुषटयस- 

न्पद्गस्तस्त्रतो याथार्थ्येन शितं ब्रह्मायिन्नपत्यगत्मश्चिव युर त्रेवः 
जानाति स पुरूषः किवपुजनं विप्रस्य प्रस्यगमिन्नक्रहशिवयु- 
रोः पूजनप्चैनं तदाकारदरस्वादररूपमित्यर्थः). कद क्नाति त- 
स्य च रौरभ्यं दीयति क इति, हे क्षिष्य कः पुरुषस्तचनो 
याथार्थ्येन किवं ब्रह्मयाभिन्नपरखगानन्दा्मारिलिगुरं त्रद जानति 

न कोपीय्यंः, अततः कः पुरषः ज्विवपूजणन शिवस्य ब्रह्म मिज्ञव्र- 
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यगानन्दात्मकषिवयुरोः पूननं तदा कारदरस्यादरूपमभनं वेद 
जानाति न कोपि जानातीत्यर्थः, को अद्धा वेद् क इह भतो- 
चच्छरृत आजाता कुत इयं छिदिः अकौम्दत्रा अस्य विसर्जने- 
नाथाका वेद् यत्त आवभूत्रेति श्रुतेः । अनर ध्याननिणांयकश्ो- 
कस्य ज्यारूपानरूपा्णां षोडश्चछकानां तन्युारूयेय ध्यायेयं 
महे मितिश्छङेन्तमावेणास्य चतकल ज्ञेय, दयोश्च माहास्म्पा- 
विक्रा रिनिरूपकरयोराप ततेवान्तभावः ॥ १२० ॥ 
इति श्रीनरहरिशिष्यदिवाकराविरचितायां बोधस्राराधदीत्ौ शि- 

वपूजादातकायेप्रकाश्षः पञ्चाशत्तमः ॥ ५० ॥ 

अथ बधसाररप्शसा) 

एवे ्िपूजाशषतकं निरूप्येदानीं यु्र्षुणामनरव ग्रन्थे रुच्यु 
न्पादनाय सवाऽन्यम्रन्थानन।दल्यातैव प्रदत्ते चास्य प्न्थस्या- 
न्यग्रन्येभ्यः भ्रेष्ट्यं दिद यिपूर्वोधपारमशं सा रूयमष्ट-छोक पभक- 
रणपारभमाण आह मदेन । 

अथ वोधसारप्रश्ंसा | 
अथे ति) अथ शिवपूजाशनकनिषूपणानन्तरं बोषसारम- 

कंसा बोधस्तारस्य वोप्रसारनामक्रस्पास्य ग्रन्थस्य प्रशंसा स्तृति- 
रस्यां सा तथीक्ता=एतन्नामकं प्रकरणमित्यर्थः, निरूप्यत इति 
पेषः । तन्नादातेतद्भून्थस्य भरेष्ठ्यं सहेतुक माह । 

आद्। गुरुस्तव यन्न प्रान्तं च शिवपूजनम् । 
मध्ये मुकुन्दस्मरणं बोधस।रः स उत्तमः | १॥ 

` आ्रदानिति । हे शिष्य यत्र बोधप्तारनासिनि ग्रन्थ आदौ 
भरारम्भे युरस्तव्ो सुरोर्मोक्षसापनभूतं ज्ञानयरुख्यं जीव्रवरहयैक्यनि. 
पर्य तसतिपादकं सहाकाक्यं च तदुपदेष्टरदेक्षिकस्य स्तवः स्तु- 
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ति्॑सिमन्स तथोक्त एतश्रमक्तं भकरणभित्य्थः, न्सिति । प्रान्ते 
चाऽवसाक्ेपि शिवपूजनं ज्िवस्य प्रत्यमभित्रब्रह्मश्चिवगुयोः पू- 
जनं तदाकारषटत्तिचिन्तनरूपं यत्न तत्तथोक्तं॑चिवपूनाक्षतकना- 
मकं प्रकरणमितस्ययधेः, अस्ति फिञच यत्र बोधसारनाम्नि ग्रन्थे 
मध्ये मध्यभागे सङ्कुदस्मरणं तुरीयतुरस्पत्पूजानिरूपणमि- 
वेण भुकुन्दस्य सुक्तिदातुर्जीवन्रह्मक्यज्ननोपदेशद्रारा सुक्तिस- 
मपेक्स्य भ्रत्यगमिन्नब्रह्यहिवगुरोः स्मरणं चिन्तनं यिमिस्तत्त- 
थोक्तं तुरीयतुरप्तीपत्रपूजाना पकं प्रकरणमित्यथंः, निरूपितम- 

` स्ति एवमादिमध्यान्ते मङ्गरप्रतिपादनादत्र स उक्तरक्षणो मङ्क- 
कत्रयनिबद्धो बोधसारो बोधो जीतरव्रह्यक्यज्ञानं सारो मुख्या- 
थो वणनीयो यत्र स तथाविध एतन्नामको अरन्य उत्तमो 
इन्यग्रन्येभ्यः श्नु इत्यथः, ्रत्र साष्यमम्मतिमेङ्लादीनि म- 
ङ्रलमध्यानि मङ्गखान्तानि च श्ास्नायि प्रथन्ते सिद्धा्थद्यातका- 
नि सिद्धाथध्यतृकाणि च स्युरिति अतोस्य मराश्ाञख्चखाव्- 
सिद्धाथेबोघनशक्तिमस्राचेतत्पाठकानां सिद्धायथेभापकत्वादपि मु- ` 
सुक्षूणामतरेव परवत्तितुं योग्यमस्तीति भावः ॥ १॥ 

उक्तं श्रेष्ठ्यमव द्रदयितुं पिशेषणेरिशिनण्ि 

सिद्धाः सुगमाथ विरेषेबहुमिदटृतः । 
मन्थस्त्वेतादशस्तात न भूतो न भविष्यति ॥ २॥ 

सिद्धाय इति । सिद्धयः सिद्धः स्वतः सिद्धो जीषन्रहयेक्य- 
रूपोऽथस्तात्पयेतया बणेनीयो यस्मिन् स तथोक्तः, कर्कशत्वं 
नित्रास्यति घुममाधेश्च सुममः सुवोधोऽर्योऽभिप्रायो यस्य स 
तथोक्तः) मनोरञ्जकल्माह तिरेषरित्ति, बहूभिरनेकेतिशषे रूष- 
कैटेसो यु क्तोऽन्नि, अतो हे तात हे विष्य एताश्च . दहहुरयो 
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गन्थः श्राखं न भूतो नेव केनापि छतो न मदिष्यति न कोपि 
करिष्यति अतो षत्तमानाप एतचचरयो ग्रन्थो नास्ति अतोऽसम- 
तिश्रष्त्वादादरणीय इति भावः॥२॥ 

नु सरूच्येव भवद्धरस्यातिमथंसा क्रियत इत्याद्याह । 

न स्तोमि न च निन्दामि कथद्रूमि यथास्थितम् । 
एकेकस्मिनिह शोके परोक्तः सिद्धान्तनिर्णयः ॥३॥ 

नेति) हे शिष्य अहमिमं ग्रन्थं न स्तोमि न प्रक्षस्तामिच 
पुनन निन्दामि न गौमि किन्तु यथास्थितं यथार्थमेव कथ- 
यामि निद्पयामि त्किं यथार्थमित्यतत आह पएकेकस्मिन्नति, 
इद स्मिन्प्रन्थ एकेकस्मिन् एक्शचफथानयोः सपाहार् घकरेकं त- 
†सिनकेकस्मिय् श्टोके पये प्रत्येक शयोकमित्यगंः, सिद्धान्तनिणेयो 
सिद्धान्तस्य जीवन्द्येक्यङ्पस्य निणेयो निश्चयः परोक्तः कथितो 
ऽस्ति समस्क्नाखतात्पयेभूतं जीवन्रहयेक्यमव छो)क शक नि- 

` रूपितमिखतोऽयमस्यद्भुनो अरन्य इति भावः॥ ३॥ 
नन्वनेकसरस्चसंख्यापरिमितनकक्षास्जमतिपादिततात्पमस्यै- 

क्ैकस्मिय् शोके कथं प्रतिपादनं कृतमिति सम्माच्यपरेदाश्ङ् 
सदृष्टान्तं तर्सम्भावयति । 

यथा ब्रह्माण्डसर्वस्वं पिण्डे-पिण्डे निरूपितम् । 
तथा सिद्धान्तसत्रैं श्छोके शोके निरूपितम् ॥४॥ 

यथेति! इ दिष्य यथा यदरद्रह्मःख्डसवस्मं ब्रह्माण्डस्य स- 
भरस्व परमैपदाथजातं त्रहचन्द्रधरवस्रुभचन्द्रादिपि्षीलिकान्तं प्रदा 
जातं पश्चाकत्कोटियोजनविस्तृतदेश्वस्थ मपि पिण्डे पिण्डे पलयेक- 
देहे सप्रवितन्सिपरिपरते निरूपितं पतिपाषदिनमत्ति तम्पूसन्मष- 
सम्ध्धीवतमथि- याोणिनं मत्वक्षमवानुभुते ज्ञामनहां चतधा 
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` तद्रस्िद्धान्तसवैस्वं कि्धौन्तस्यनिककस्पतिपादिकस्य तात्पै- 
रहस्यष्य -जीवबरह्मकयरूपरय सवेस्वरं स्वरूपं शके छीफे पये पचे 
निरूपितं कथितं तन्मढान्मसम्यावितरफपि ज्ञानिना स्नु भुयतं 
एकत मम्बावनाऽत प्ुमुष्ठुमिः करयति भावः १५४॥ 

शद नीमवि्यानुशनेऽस्य भतापे दकशषयति । 
अव्रि्योन्मृखकुदारस्त्वविदयादावपावकः ! 
अविद्याश्रगशादूलस्छविधागजकेसरी ॥ ५ ॥ 

, अआत्र्रान्मूखङुदा ल इयादिभिरविश्ास्वप्रजागर शइत्यन्ते- 
श्चतुभिः पदेः हे क्षिष्य अयं बोधप्तारो अविद्योन्पृलु- 
द'खोऽविद्येव एथितीसथानीया तस्या उन्परछनं खननं तत्र 
वानकरण।कयाक्रणभूतः श्स्नविक्षोऽत्ति, किञ्चायं को 
धमाराोऽचिय्याद्ावपावकोऽवरिश्ाङ्ाने तदेव दाको वन तस्य 
पावकरोऽभ्षिरिव दाहको मवति, किञाऽविच्याश्धगकरार्द- 
कोऽयं बोधसारोऽविधैत्र गो हरिणस्तस्य शालो 
च्वाघ्र इव धातकोऽस्ति, किश्वाऽयं कोधकस्ारोऽकि- 
द्ागजकेस री अविद्यैव गजस्थानीया तस्य केसरी सिंह श्व 
घातको भवति ॥ ५॥ 

अत्रिद्याजीवगररमवरियाकण्ठद्च्छरी } 
अविदयाख््रणस्याऽऽप अवरिदयाप्रख्याणवः ॥ ६ ॥ 

विध्रेति । हे शिष्य अयं बोधस्तारोऽविध्याजीवमरकय- 
विद्या चूलाज्ञाने तदेन जीवो जीवनं तस्व गरलं विषमिव नाशको 
भत्ति, फिञायं वोषसारोऽविद्राकण्टक्ृच्छुरी -अविदयाज्ञा- 
नमव्र कण्ठस्थानीया तं कृन्तति च्छेदयतीति स तथाभूता 
स्टुरो = एतश्नामक आयुधविश्ेषमामको भवति, -किथष्यं मोष- 
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सारोऽविद्यालवर शस्या ऽविद्याऽद्रानमेच खवणस्थानीयं तस्याऽऽपो 
जलमिव नाक्षकाऽस्ति, किञ्ायं बोधसराराऽविद्यामरख्या- 
याबोऽविद्येव ृष्टिस्थानीया तस्याः प्ररखपाणेवः; प्रखयकारीनः 
सञ्रुदर इव नाश्कोऽस्ि॥६॥ 

किञ्च) | 

अविद्य दरालदम्भोलिरविदान्धकशङ्करः .। 
अविद्याकंसगोविन्दस्त्ववरि्याचण्डचण्डिका ॥ ७ ॥ 

अचिति । हे शिष्य भ्रयं बोधसारो अविद्यारैलद- 
ममो छिरविद्याऽज्ञानमेच बैक; परैतस्तस्य दम्भोलिरशनिरिि 
नाशक्ाऽस्ति, क्रि्ाऽयं बोधस्रारोऽविचान्धकरङुरोऽतरिद्या- 
ऽन्नानपरेवान्धको ऽन्धकनामासुरस्तस्य शङ्करः शिव्र॒ इव 
नाशकोऽत्ि, किञ्चायं बोधसारोऽविद्याकस्तगोविदोऽ- 
विद्याऽज्ञानमेव कंस ओग्रसेनिस्तस्य गोतिन्दः कृष्ण इव ना- 
शकोऽस्ति, क्रियं वोधमारोऽत्रि्रचण्डचण्डकाऽविद्या- 
ऽज्ञानमेव चण्डश्चण्डनामासुरस्तस्य चण्डिका दुर्गेव नाशको- 
ऽस्ति ॥ ७ ॥ 

किञ्च) 

अविय।दाहुशीतांशुरविदाध्वान्तमास्करः । 
तयेव बोधस्तारोऽमविदयास्वमरजागरः ॥ ८ ॥ 

दनि बोधसारप्रक्षंसा ॥ ५९॥ 

श्रव्रि्येति \ हे शिष्य अयं बोधमासेऽतिद्यादादश्चीतांश्र- 
रतिधयाऽद्गानमेव दाहः सन्तापस्तस्य शीतांशुश्चन्द्र इव नाष्षको- 
ऽस्ति, किञ्चायं बोधसारोऽत्रिध्याष्वान्तभास्करोऽत्रिद्याऽङ्ञा- 
नमेव ध्वान्तं तपस्तस्य भास्कर इव॒ नाशकोऽस्ति, किञार्य 
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भर्छरतः भत्यक्षो बोधसारो बोधसारनामको- प्रन्थोऽतिघास्व. 
प्रजामरोऽविचेवाज्ञानमेव स्रप्रः खप्रःवस्था तस्य जागसे ना- 
ग्रुतिरिद निवत्त कोऽस्ति, इतः परं पुनः पश्चा वक्तव्यमस्ति 
न किमपीयथेः॥ ८ ॥ 

इति श्रीनरशरिशिष्यदिवाकरचिरचितायां बोधसार थदी्ौ 
बोधसास्पर्चसाथेप्रकाद् पकपञ्ान्चत्तमः॥ ५१९॥ 

ण ~~ । 4 2 

अथ ोधसारोपासना)। 

एषं बोधसरारपरशंसां निरूप्येदानीं शुवादिबरह्मान्वस्ष्बपदा- 
याना मस्मिन्प्रन्ये समारोपणेनेतद्धन्थादत्तौ कृतायां चितैकाग्रच- 
स्य सिद्धेरेतद्भन्थनाम्नो बोघप्तारस्य बोधसारपदथेयाजीवन्र- 
ह्मणो विरुद्धा शं त्यत्का भागत्यागलक्षणया रक्षिते पयग्ब्रह्मक्ये 
साक्षाकारक्ञानयुदेतीति युुक्षणां मन्दपज्गानामस्य ्रन्थस्योपा- 

` स्ने विधातुं बोधसारोपास्रनाख्यं प्रकरणं नवश्छोकमारममाण 
आह् गध्ेन । 

अथ वोधसारोपासना । 

अयति । अथ बोधसारपक्षमानिरूपणानन्तरं बोधसारो- 
पासना बोषस्तारस्योपास्ननोपासतिरमिरूप्यत इति श्रोषः । तत्रादौ 
स्वगुरुं बोधसरे समासेप्य बोधसारपदरक्ष्यं जी बब्रह्येक्य- 
मपि समारोप्योपासनं स्वकृतं शिष्य प्रत्याययति । 

गुरुम बोधसारोऽयं यतो ज्ञानप्रदौ मम । 
शिष्यो मे बोधसारोऽयं यमुदिरय वदाम्यहम् ॥१॥ 

गुरुरिति । रे शिष्य अयं भस्यक्षो बोधसारो षोधसारनाम- 

को ग्रन्थो मे मम गुरुजींवन्रह्मक्यविपयकांमह्स्मीतिस्वस्पङ्गा- 
१२९ 
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नोपदेष्ठाऽऽचारयोऽस्ति, क्त इत्यत आह यत इति, यतः का- 
र्धान्मम परऽय बोधसासे ज्ञानप्रदो हानस्य जीवत्रह्मक्य- 
विषयक्रवोष्रस्याऽदंत्रह्यास्मायाक्रारस्य प्रदः प्रदाताऽत्त इति 

योज्यं, छोकपि ज्ानप्रदातुरेव गुरुतप्रमिद्धेः। अयमान्चयः-गुर- 
धोघसारपारैकयं विचिन्त्य बोप्रसारग्रन्यततसतिप।यजीवब्रह्मक्य- 
योरैकमं चिन्ननीयामत्ति, ननु युरूषोधन्रह्मणामेकंप चिन्तनं भव- 
त शिष्यं बाधितुं प्रत्तस्य तरस्पिस्ततो भदपरतील्या तच्छण्डनं 
स्यादित्या तत्राप पृगोक्तं चिन्तनाखण्डत्वाय तस्यापिते- 
न सरेक्यं सम्पाद्यमित्याक्येना ह ज्ञिष्य इति, अय बोधसारो ग्र- 
न्थस्तसखतिपाधं जीवन्रह्येक्थं च मे मम क्षिष्यदछात्रोऽंस्त 
कृत श्यत आह यमिति, यत॒ इत्यनुत्रचेनीयं यतः कारण।द्- 

हमहम्पदलक्ष्यः मत्यगात्मा सन्नपि वक्तधमत्राञ्जिदामासो 
शूत्ाऽ्यं बोघसरारं मन्यं तद्राच्य जीवब्रहयक्यं चोहिरय बोध्य- , 
सेन विषयीक्ख वदामि कथयामि अतः शिष्यापि मम बोधसा- 
रद्रन्थत्वे गुरुत्रसाहूत ततमातपाय्य जीननव्रह्मेक्यं च समारोप्य 

दिष्यग्रन्थत्रह्मासिन्नपद्यमालनापमिन्नलानुमन्धानरक्षणं ध्या- 

नं न खण्ड्यीमति भावः ॥ १॥ | 

ननु तरिं स्वामिपरतीतौं तत्खण्डना स्यादित्या तन्नापि 
तत्वण्डनाभाव दशयति । 

स्वामी मे बोधसाराभयं मां पारयति यः सदा | 
सेवको बाधसारा मे मम सरां करोतियः ॥२॥ 

स्वामीति । अयं बोधमागे मल्पत्यक्षः प्रत्यगमिश्नपरमास्पा 
तसतिषादको अ्रन्थश्चम मम स्वामी संब्योऽस्ति कुत इत्यत 
अष मामिति, यतः कारणाच षधसारस्तस्मतिपादच्यो जद्मा- 

भिनमत्वमास्पी च मां चदन्ुसन्ानचन्तं विदामासरूपं प्रमा- 
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तार स्वसत्तापरदानन स्वेकाङं पादयति रक्षति श्रत; स्वामि- 
सबाकाखे तसरतीता सयां बोधस्रारोपास्वखण्डना न स्यादिति 

भावः; ननु तर्हि स्वरतेवकथनीतो ताद्िच्छित्तः स्यादियाश्रद् त- 
जापि तद्िच्छियमावं सम्भाव्यत सवक इति, अयं प्रयक्षोषा- 
धृसारो ब्रह्माभिन्परल्यगात्मा तत्पतिपादक्रा ग्रन्थश्च. तदिश्नो 
मे मप मेवक्रो भरत्याऽस्ति कन इत्यत आह मपति, यतः कार 

णादयो बोधसारो ग्रन्यस्तत्पत्तिपायो ब्रह्माभिन्नपस्यगात्मा च मप 
बह्म(भिन्नपरतयगात्ममात्रस्य चिदाभासस्य सेक्ामङ्गाङतिं भजनं 
च वा करोति सेपादयति अतः सवचकरपर्यगभिक्रव्ह्मग्नन्यानामे- 
कत्वा नुसन्धानरक्षख ध्याने साति नपासनाखण्डनं सम्भवृतीति 
भावः ॥ >॥ 

ननु तिं स्तरदेशस्म्बन्धिसुहखनीनो सा स्यादित्याश्रश्य 

तन्नापि ध्यानविच्छित्यमावं दशेति । 

सुहृन्मे बोधसारोऽयं सव जानाति मद्वतमू । 
सखा मे बोघसारोऽयं यस्मिन्दृष्टे सुखं मम ॥ ३॥ 

घुहदिदि । अय प्रसक्षो बोधसराये बोधसारनामको अरन्थसत- 

खतिषाद्यं प्रस्यगभिन्न ब्रह्म च मे मम सुहृन्सम्बन्धेन् पीतिमा 

स्मस्यस्ि तज्रापपत्तिमाह सवेमिति, यतः कारखान्पद्ूतं माय 

ब्रह्याभिलनप्रलययगासनि वदभिन्नविदापामे ऽस्मच्छब्द्त्रास्ये गते 

विचमानं सतै सयस्तमत्यस्वानास्पत््रेन स्थितद्रुमपमपि जानाति 

वेत्ति सामान्य््येमाऽन इत्ति योञ्यं पूरे, अत्र प्ुहद्धन्थभरस- 

य्रभिश्नत्रह्मणां कमतो व्युक्रगतश्चेक्यान्रुमन्धान न ध्यानतिच्छ- 

ह्िरिति भावः, नल्रु मित्र मितत्मनातां ताद्रच्छदः स्यादेखा- 

द्य वन्धपि तदभावं द्र्षयति सात, अयं मत्यक्ता बोषहारो 
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बोषस्तारनापमरको अन्यो अक्षामिक्नमसमास्मा च मे मम सलो- 
पकारि भित्रमन्ि तथोपपत्तिमाह यस्मिन्निति, यतः; कारणाच्च. 
स्मिन्बोधसारम्न्ये तत्य तिपाद्चे प्रत्यगमिन्नत्रक्षखि च ष्देऽद- 
कोकते सकत्तिमे मम अ्मामिन्गमस्यमात्माभिन्नस्य मे विदाभा- 
सस्य एुखमानन्दो भव्ति अत इति योख्यप, अत्र च भिन्रप्रन्थ- 
तत्मत्तिपाघपरस्यगमिन्नबह्मणां क्रमन्युक्रमारेपामेक्याुसन्धानेन 
नोपाक्तिखण्डनेति मात्रः ५६] 

नलु शृहकमेणि आत्रश्यके ततपतीत्यो पास्तिविच्छेदो भवे- 
दित्याश्च्् तन्नापि तदभावं साधयति । 

गृहं मे बोधसारोऽयं यत्रैव निवासाम्यहम् । 
आरामो बाधसारो मे विहारो यन्न मामकः ॥४॥ 

गृहमिति ! अयं प्रस्यक्षो बोधसारो बोधम्रारनापको भन्थ- 
स्तस्तिपादयं ब्रह्म चमे मम तद्भिन्नतरं स्वस्मिन्ननुघन्धानवत- 
श्चिदाभासस्य खं मन्दिरमस्ति तत्रोपपत्तिमाह यत्रैति, अहं 

` ब्रह्माभिन्नपरत्यगासतवं स्वरस्मन्ननुसन्दधानश्चिदाभासो यत्रेन बो- 
घसारग्रन्थे ततस्मतिपायेऽखण्ड ब्रह्मणि चाभेदेन निवसामि 
वास करोमि यतः कारणादत इति योज्यम्, अन्न च ग्रहग्रन्थपत्य- 
मभिन्नब्रह्मणामेक्यानुमन्धानेन नोपास्िखण्डनेति प्रदर्शितं बोध्य, 
नतु तद्यारामादिपरतीतो तद्धिच्छेदः स्यादित्याशद्खय तत्रापि तद्- 
विच्छेद सम्भाव्या आराम इति, अयं प्रत्यक्षो बोधसारे ग्रन्थ. 
स्तसतिपाद्ं ब्रह्मामि त्रभत्यमाला च मे सम तदभिबरस्वान्ुस- 
न्थानवततश्िदाभाप्रस्पारामर उपव्रनमस्ि तज्रापपत्तिसाह ति- 
हार इति, यतः कारणायन्र बाधसारग्रन्य वलतिपाघेऽखण्टचि- 
.दासनि च .पामको.मे पम त्रह्माभिन्नमत्यग्ात्मते खस्मिशननु- 



दयोधसारःपासमना | १.६५ 

सन्दधतधिदामासस्यामं मामको विहारः ऋीडा यत्रति अत इति 
योज्यम, अत्रारामग्रन्यब्रह्मणपिक्यानुसन्धानेन प्यानं विच्छिन्न 
न स्यादिति भ्रः ॥४॥ 

नचु तर्हिं कान्तादिपरतीतो तदविच्छिततिः स्यादित्यान्नद् 
त्रापि तदभावं दशयति) 

कान्ता मे बोधक्तारोध्यं यमालिच्छ स्वपाम्यहम् | 

मनो मे बोधस्ारोऽयं मननं येन जायते ॥ ॥ 

कान्तेति 1 अयं प्रत्यक्षो बोधस्रारो बोधसरारनामको ग्रन्य- 
स्तसतिपाद्यो बह्याभिन्नप्रतयगालसा चमे मम तदभिन्नस्वतरा- 
तुसन्धानवतश्िद्ा मासस्य कान्ता सुन्दरी मेयप्ती भायोऽस्ति त- 
जोपपत्तिमाह् यमिति, यतः करणादह् ब्रह्माभिनपत्यगास्मा 
डभिन्नस्वसातुसंदधानश्िदामासो यं बोधमारं ग्रन्थं तसति- 
पाद्यं ब्रह्मामिननपरस्यगास्ानं चाल्य पाररभ्य स्वपामि नि- 
द्रामि प्रपञ्चविस्ष्तिरूपां निद्रापनुभवामि, अत्र कान्ताग्रन्थतस- 
तिपाचव्रह्माभिन्नप्स्यगात्मनामेक्यानुसन्धानेन नोपासनाविच्छि- 
रिति भावः; ननु मनसोऽतुसन्धाने तद्िच्छित्तिः स्यादित्याश्श्ं 

तत्रापि तदभावं सम्भाव्रयति, मन इति, अयं प्रयक्षो बोधा 
रो बोधसारनामको ग्रन्थस्तस्प्रतिषाय्यं भत्यगभिन्नं ब्रह्मचमे 
मम॒प्रत्यगमिननब्रह्मासतखं स्वसिपन्ननुमन्धानवतश्चिदाभासस्य 
मनः सङ्करपात्पकमन्तःकरणमस्ि तत्रोपपत्तिमाहं मननमिति) 
यत; कारणद्येन ग्रन्थेन तततिपाद्यप्रयगभिननव्रह्मयणां च 
मननं शुक्तिपूर्वकश्चुताथौ धारणं जायते भवति अत्त इति यो- 
ज्यम्, अत्र क्रमतो व्युक्रमतश्च मनोग्रन्थप्रस्यगमिन्नवरह्मणामेकया- 
चुसन्धानेन नोपास्नाविच्छदः स्यादिति भावः ॥ ५१ 



१.६६ बोधसारे | 

ननु तदि बुच्धत्रुसन्धाने सा स्यादियाश्् तव्रापितद- 
अवं दक्चयाति। 

बुद्धिम बोधसारोऽयं परमं बुध्यते यया । 
चित्तं मे बोधसारोऽव येन चतामि तत्पद् ॥ \॥ 

बुद्धिरिति \ अयं पसक्षु बोधमारो बोषमारनाम्रको ग्र 
न्धप्तसतिपाद्यो बद्माभिन्नमत्पागस्मा च मे पम ब्रह्माल्मस 
स्वस्मिन्ननुसन्धानवताऽसच्छब्द बाच्यचिदाभासस्य बुद्धिर्निश्च- 
यात्मकमन्तःकरयामस्ति तत्रोपपत्तिमार् परममिति, यत्तः क)र- 
णाद्यया प्रन्थरूपया तसपत्तिपाद्रन्रह्मासेक्यरूपया च निश्चया 
समिकरान्तःकरणद्या परमे कायेकारणातीतं पत्यममिन्न ब्रह्य 
चेतन्यं बुध्यने ज्ञायतेऽत इति योज्यम, भत्र च बुद्धिग्नन्यतमति- 
पा्यप्रयगमिन्नब्रह्यणामेक्यानुसन्धरानेन न ताद्रच्छदः स्यादत 
भावरः, नतु तदहि चित्तानुसन्धाने तद्रच्छदः स्यादित्याश््य त- 

जरापि तदमव सम्पादयति चित्तमित्ति, अयं प्रत्यक्षो बोधमारो 
ग्न्थस्तस्मतिपाश्ये प्रस्पममिन्नव्रदह्यचेतन्यं च मे मम प्रत्पममि- 
जनब्रह्ममात्रत्वं स्व स्मिन्नतुसन्धानवताऽस्च्छब्दतराच्यस्य {चदाभा- 
सस्य चित्तबरह्माभिन्नपर्यगासचेतम्यानुसन्धानकत्रन्तःकरणम- 
स्ति तत्रोपर्पािमाह् यनः कारणादयेन बोधरस्तारेण अन्येन तस 
तिपाद्यप्रत्यगभिन्नव्रह्मणा च तदतुमन्धानव्रताऽन्तःकरणन चा 

ऽहे प्रगभिमब्रह्मत्वं स्तरास्मिन्नतुसन्धानतांधिकामाक्मोऽस्मच्छ- 
स्दराच्यत्तत्पदे प्रत्पगपिन्नवरह्माण चेतामि भ्रनुसन्धानवान्मवा- 
मि श्रत दति योज्यम्, अत्रापि चित्तग्रन्थपत्यमभिन्नग्रह्मणापेकम्ध- 
नुमन्धनेन नोपापनाविन्छितिः स्पादित्तिः भावः ५६६॥ 

नङ्ख क्ेर्ारानु सन्धान तदविच्ितिः स्यादित्याशकयाह | 
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अहङ्कारो वोधसारो बोधसारो ऽहमेव हि । 
शरीर बोधसारो मे ममता यत भूयसी ॥ ७ ॥ 

भ्रहङ्कार इति । अय प्रत्यक्परोक्षस्वरदिनो बे।धपासो ग्रन्थ 
-स्तपातपा्ो ब्रह्माभिन्नः प्रत्यगासा चाऽदङ्ारः शरीरघयेऽहं 
्ररमयत्रानसाधिष्टानब्ुदस्थवचदाभासाऽल्ि, किञ्ाऽदमेव सा 
धिष नबुद्धिस्थविदाभास एव वोपसारम्रन्यस्तसतिपा्यो घ्र- 
हाःभिन्नः म्रत्यगासा चाऽस्ति हि ममिद्धं ब्रह्याभिनपत्यगात्म- 
चिद्भास्योरेक्यं ज्ञानिष्विति भावः। इदमन महावाकयं जञेयम- 
दङ्कारग्रन्यतत्तिषा द्यप्रत्यगभिन्नव्रह्मणाममिन्नसखानुसन्धानरूपं 
प्थानमत्र विद्हतामाति भवः, ननु शरीरत्रयप्रतीतो तदटिषयका- 
हमः कथं बोधपतारग्रन्थनत्मतिपाद्यपमरयगमिन्नव्रह्मभ्यां सैक्यं 
सम्माठपामित्याज्ञङ्ा शरीरस्यापि ताभ्यां सहैक्यानुसन्धानं वि- 
धत शरीरमिति, श्रयं वोधसारः परस्यक्षो बोधप्तारनामको ग्रन्थः 
म्रट्यगामिन्न ब्रह्मवनन्यं च मेमम ब्रह्मलससं स्वस्मिन्ननसन्धानव- 
ताश् भाप्तस्येत्पयः, शरीरं स्थुटयकष्मकारणाख्यं देहलयम- 
स्तन तु बाधसासात्तत्पृथगस्तीयथंः) तत्रोपपत्तिमाह ममतेति, 
यत्तः कारणः बोधपारनास्नि प्रन्ये तसतिमाये परत्यगभि- 
ने श्रद्मणि च मे पमस्यगभिन्व्द्मसत्रं स्वसिमिज्ननुसम्दधताश्िदा- 
भपस्य मम ममता मदयत्तर्बुद्रगङ्गनात्रस्थायां देहड् भरू 
यस्युक्कृष्टाऽस्ति श्न इति चोज्पम्, अत्र च बोषसारग्रन्यतस- 
ति गाद्यत्रह्माभिन्नपरस्यगासदे दानः मभेद्ातुषन्धानेनाडइमो ब्रह्म 
भिन्नमत्यगास्मग्रन्थाभ्यां सहैक्यमनुसन्धाठं श्रक्यमिति भावः ॥७॥ 

इदान भाणपरतीतानापे तस्सम्भावयति । 

आणो मे बोधसारोऽयं ममता यत्र भूयसी । 



&६८ बोचसार! 

जीवो मे बोधसारोऽयं येन जीवाम्यहं सदा ॥ ८ ॥ 

प्राण इति 1 श्रयं बोधप्तारः प्रत्यक्षो बोधस्तारो प्रन्थस्तस्य- 
तिपायो ब्रह्मासिन्नपस्यगात्रा चमे मम ब्रह्मपिन्नप्रत्यगामस 
स्वस्मिन्ननुषन्दधतश्िवामासरस्य प्राणो जीगनोपाधिः भाण 
नामकः बायुरस्ति तत्रोपपत्तिमाह यत इत्ति, यत; करणाद 
सो बोधक्तारो ग्रन्यस्तत्मनिपाद्यो ब्रह्मामिन्नभरत्यगात्मा च मम 
मे ब्रह्मभन्नप्रस्यगात्पतरं स्स्मिन्नत्रुसन्दधतश्चिदाभासस्य प्रिय 
तरोऽतिकश्षयेन भियोऽस्नि अत इति योज्यम्, अत्रापि भमाणग्न- 
न्थप्रस्यगभिन्नव्रह्मणामभेद्। चुसन्धानेन नोपाप्तनाक्षतिरति भा- 
वः, जीबपर्तीतावपि तदविच्छदं दरेयति जीव इति, भ्यं भ- 
स्यक्षो बोषस्तारो बोधस्ारनामको ग्रन्थस्तस्मतिपाद्यो ब्रह्माभन्न- 
प्रत्यगात्मा च मे मम ब्रह्माभिन्नग्रत्यगारपत्वं स्रस्मिन्ननुसन्दध- 
तोऽदसम्पदवाच्यस्य चिदाभासस्य जीतरो देही जीवनमित्यथेः, 

आलि तज्नोपपत्तिमाह येनेति, अहं प्रलयगमिन्नबद्यसं स्र स्मिन्नु- 
सन्दषानश्चिदाभासः सदा सवरंकारं येन बोधप्तारग्रन्थेन ततस्- 
तिपाद्यब्रद्याभिनपस्मासना च जीवामि भाणान्धारयामि अते 
इति योज्यम्) अत्र च ग्रन्थजौीत्बरह्मणामेक्यानुसन्धानेन नोपाप्त- 
नाहार भावः ॥ ८॥ 

इ्बरपतीतौ चोपासनागिच्छेदाभावं सम्भावयति । 
ईश्वरो बोधसारो मे यतो मुक्तिपरदो मम | 
बोधसारः परं ब्रह्म बोधसारात्परं नहि ॥ ९॥ 
इति भीनरहटरिङूतो बाधसरारे बोधसारोपासनं दिप- 

आद्ास्तगम् ॥ ५२॥ 

शेश्वर श्ति \ अयं भरसक्षो बोध्तारो ब्रन्थस्तसतिपायो 



ब्मोधस्र।रोपासना | ९६९ 

ब्रह्माभिन्नप्रत्यगात्मा च मे मम ब्रह्य भिन्नमत्यगास्मचं स्वस्मिन्नतु- 
न्धानवतोऽहम्पदवास्यचिदाभासस्येत्यथः, वर उपास्योऽस्ि 
तत्रो पपत्तिमाह यत इति, यतः काणादये बोधसारो ग्रन्थ्त- 
सतिपादयं प्रत्यगभिन्नं जह्य च ममम प्रयगभिन्नब्रह्मतं स्वस्मि 
न नुसन्धानवतश्विदुभासस्येस्यथः, बाक्तभदो मुक्ति मोक्षं पद- 
दाति समप॑यतीति स तथाविधोऽस्ति अत इति योज्यम्, अनर 
ग्रन्येश्वरब्रह्मणामभेदानुसन्धाने नोपासनाक्षतिरिति भावः, ब्रह्मभ- 
तीताबपि तद्तिच्छेदं दीयति बोधस्तार् इति, परं काये 
कारणार्तःतं जह्य देकश्षकाटवस्तुद्तपरिच्छेदशुन्यं बस्तु बोधस्ता- 
रो बोधसारनामको ग्रन्थ एत्रास्ति अतो बोधसाराद्न्थात्तस- 
तिपाद्चत्मवस्तुनश्च परमन्यत्किमपि वस्तु नास्त हि प्रसिद्धमेत- 
न्मम, अत्रेदमाकूनम-उपासनाजेतिष्यघुत्तमं मध्यममधमं चेति भे- 
दाद्, उत्तमं च गु्बीदी श्वरान्तोक्तपदार्थानामस्य ग्रन्थस्य चैतद 
न्थप्रतिपा्यविषयभूते जी व्रह्यक्ये समारोपणेन निरन्तरं जीवत्र 
हयेकयमात्रचिन्तन, मध्यमं च युतादीन्वरान्तपदा्थानामेतद्भन्थप- 
तिपा्परयगभिन्नेत्रह्मणश्चेनस्मिन्बो घसारे प्रन्थे समारो पणेनेत- 
द्न्यमाचत्वानुसन्धानं निरन्तरम्, श्रधमे च गुव।दीदव रान्तपद्।थ. 
जात पतद्भन्यस्य तस्मतिपाद्यप्रयगमभिन्नब्रद्मणश्च निरन्तरमनुस- 
न्धानम्, एतेषु च क्रमादुकत्तमादयोऽधिक्रियन्त् तेषां च यथाथिका- 
रमुपासने कृते जीवन्रह्यक्यापरोक्षज्नानपाप्या युरक्तिभेषतीति ॥९॥ 

इति ् चीनरहरिश्चिष्यदिवाकरविरचिताथां बोधसाराथदीप्ती 
खे(धसासेपासनाथकाशणे द्विपञ्चाश्नत्तमः ॥ ५२॥ 

~---- ~ .----~--*- < -- ~". -- 
॥ | 

पव ग्रन्थं परिसमाप्यदानीमस्य प्रामाण्यसिद्धये पशचेनाहृ । 

उपनिषदि वने ये पुष्पिता मञ्त्रवृक्षा; 
१११ 



%..$5 ोपसारे 

सरभिकसममेषामेक्रमेकं विविच्य | 
समरसपदरग्ध्ये तराख्यैरेवपुष्यै 
नरहुरिसृधिय॑तत्पजितं बेधरिङ्गम् ॥ 9 ॥ 
उपनिषत । हे करिष्य ये प्रसिद्धा बेदन्तेषुपनिषदि 

पष् सीमे निषण्णं श्रेयो मोक्षरन्षणं यस्य "सोपनिषत्तस्यां त- 
दुष बनऽरण्ये सम्भजनीये देश इत्यथः, भविष्टलिङ्गन तरिशेष- 
फनिङ्ेष्भावः, मन्तरक्षा मन्जाः मस्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्यस्ाया 
वक्षा इत षक्षा दरुमाः सवाङ्गानततकायंमपश्चश्चकलादिय- 
यः) पुष्पना; प्रस्फुरथकुषुमेताः सन्ति एषायुक्तानां मत्म- 
स्यक्लाणामुपनिषद्रनमस्थिनस्फुरायथङुसुमितमन्त्ररक्षणां सुरभि 
ब्रह्मानासनाप्रदस्न सुगन्ि एकमेकं प्रत्येकं परस्येक परथक्पृ-. 
यक्कुपुममधेरूपे पुष्यं वित्रिच्य समूदीकत्य मया नरहरिषुषिया 
न रातीति नरो वेराग्यपूतरेकपपश्चमिथ्यात्वानुसन्धानव्रानएना- 
ष्णा यो दरिरदेननिदरस्या खररणागतयुमुक्षुननदुःखनिवतंकः 
सन्नरहरिगुरुस्तस्मिन सुष्टु शाभना ल्थिरखसन्पन्ना पीवब्द्धिनि- 

अयात्मिकान्तःकरयाद्रत्तियस्य स तथोक्तस्तन तद्रपतवं भाप्रेन 
मया समरसपवलन्ध्ये समः सदैकरूपो रम आनन्दो यत्नत 
ततादं यत्पदं स्वरूपं तस्य छल्धिः प्राप्स्तस्ये तदर्थं वाखयेवा- 
रवेर पुष्पैः कुमुमेरेतन्मत्मत्यक्षं बोधटिद्गं बोधः प्रत्यगभि- 
स्व्रह्मापरोक्षत्रिषयक्रं ज्ञाने तेनेव चिच्ये साक्षाक्रियते यत्तथो- 
क्तं तह्य पूलिनमर्वितमनु मन्धितामस्यथंः, अताऽस्य प्रामाण्यमभ्यु- 
पेतय्यमिनि भावः १॥ 

इद नमस्य ग्रन्थस्य भ्रेष्ठयङ्गा नपूष्षमेतसठनं तिधत्त । 
बुधजनरहितकारी सप्रदायानुसारी 
परमसखनिधानं माहमक्तनिदानम् | 



प्रामण्यसद्धिः | ९.५१ 

नरहरिवेहितोयं बोधवक्षस्य तोऽयं 
 कुमतिवनकुंटारः पठ्यतां बोधसरः ॥ २ ॥ 
बुधजनेति । बुधजनषटितकाय बुरा ननो य जना गे 

कस्तेषां दितं मोक्षं करोति स तथोक्तः श्रद्धादिसस्यन्नानां मो- 

प्षमद् इत्यथः, किञ्च संमदायानुसारी समदाय उपदरष्टुरूषा- 

णां परन्पर्। तमवुषरतीति स तथोक्तः संभदायागत शत्यः, 
किञ्च परमभुखनिधानं परमं निरतिशयं यदूमश्ञब्दुवाश्यं ब्रह्मः 

स्वरूपं घु खमानन्दस्तस्य निधानं द्रव्यपृ्खं पा्गिव पत्रमृतों 
ऽस्ति, कि मोदयुक्तेमाहान्मूलाज्तानान्पुक्तिरमोक्षस्तस्या निद" 

नं मूखकारणं देतुरित्यथः, किख नरहरिर्विहितो नरहरि 
हयाभिस्षमप्यगासस्छूपो मम गुरुसेन विदितो विरचितः, किच 
बोधटक्तस्यः- बोपः प्रत्यगमिन्नव्रह्मविषयकापरोक्षज्ञानं स एवं 
्क्षोऽङ्तानतत्कार्यमप्चयोरवृ्वकत्वादुपतस्तस्य तों नरमित 
जीवनोपायभूतः, किञ्च कुमतिननङटारः इच्सिता निन्दिता भ 
तिबुद्धिः संसारासक्तिरूपा सेव वनमरण्यं तस्पा वा वनं सम्भ- 
जनविषयः परपञ्चस्तस्य कुठारः परशुरिव च्छेदने समथः, अयं 
परयक्षो बोधसार एतन्नामको ग्रन्थः पठ्वनापधीयर्तां मयु्ुभि- 

रित्य्थः॥२॥ 
एवमतद्न्यपाठे सुयुून्वरस्येदानीमेतस्येग्वरापंणासम्भव- 

निरूपणेनेवर समपंयां द्योतयति । 

गुरुभि्दीक्षितानां हि सव॑मेवेश्वरपिणम् । 
अयं तु बोघत्तारोऽस्य स्वास्मत्रं परमेशितुः ॥ ३ ॥ 

इति पघीनरहरिधिरचितो बोध्रसारः समाप्तः ॥ ग्रन्थनख्या १०५२ ॥ 

गुरूभिरिति । यरुभिः प्रत्यगमिन्नबह्यत् पहात क्यद्रारा 



९.७२ मोभ्स्ारे ) 

बोधपद्धिर्देषिकेदीक्षितानाश्रुपदिष्टानां पुरुषधरोरेयाणां सम 
मेव लौकिकं परेदिकं च समस्तमपि कर्मेश्वरापणमीश्वरे घ 
वौधारभूते समेनियन्तरि अह्मणि अर्पणं भदानमेन मवति हि 
प्रमिद्धमेतच्छनौ स्मृती च ननान्योऽतोस्ति दरष्टा नान्योतोस्ति 
श्रोता नान्योतोस्ति विक्षति" सादिश्चतेः, ब्रह्मपैयं ब्रह्म ₹वि- 
र्य!विर्न्टनश्च । अनोऽयं प्रस्यक्षो बोधसतारस्तु बोधसारनाम- 
को ग्रन्यस्तुपदेनास्य ग्रस्थस्यान्यसमप्तग्रन्थस्यो विरक्षणत्व 
सूचितं, परमेशितुः परमः कायेक्ारणातीत ईश्वितेन्वरो ब्रह्मा- 
सिञ्नप्रर्यगात्मा तस्य बोधसाररूपत्वसामान्यादुभयोरपीसथः, 
अस्य ज्ञानिनां प्रयक्षत्वनानुभूयमानस्यासनः स्वातौव सरस्व 
रूपमेव्रास्ति अतः समर्पकस्य समप्येस्य च समरपंणस्यापि अ- 
सम्मतरार्समपैयं न सम्भवतीच्येवं निश्चय एवात्र समर्पणे ना- 
न्यददिति भविः ॥ ३॥ 

नर हरिपदमेबान्तन्धविज्ञानसारो 
बुधजनहितङत्ये बोधमाराथेदी मिम । 
बुभद्धिनकरमाहयो मुक्तये सन्जनाना 
मकुत जनकश्षरणपस्तन तप्यासपरास्ा।॥ १॥ 
सन्त; कृपाछवस्तज्ज्ञाः क्षमन्तु मम साहसम् । 
स््राधिकारमदृष्ै्र यदुक्तं क्षमिणो हहिते।॥ २॥ 
शाके गजन्रिमुनिर्भूमिमिते तु प्र्षे, 
रामाद्विनागक्षशाचहापते तपस्पे । 
पक्षे मिते सुतशक्षाङ्त्िथो ज्ञवारे 
व्पाख्या समाप्रिपगपदरिबुधकवन्धा ॥ ३ ॥ 
बोधसारा्थदीप्याख्या व्याख्येयं भावो धिनी । 
प्दिवाक्ररेण रचिता नरसिषटप्रसादतः ॥ ४॥ 

शति श्रीनरषहारद्ष्यदिक्ाकरविरचिता बोधसाथद्रोप्त्यास्या 
टका समाता .॥ ब्रन्थल्लद्ुन्या १२००० ॥ 
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अथ सटीकबोधसारस्य भूमिकः, 
~~ ठ नद दड 

इह खलु धम येकाममोक्षाख्येषु चतुविंधपुरूषर्थेषु मोप एव 
परमपुरुषार्थ, न स पुनरावतेतः इति श्रुतेः । पूर्वेषां वाणां 
चानित्यत्वेन हेयतया ऽस्थैवोपादे यस्वमित्ति न तिरोहितं विदुषा, 
तत्साधन प्रगासमव्रह्ेक्यङ्ानम्, तत्साधनं साघनचवुषठ- 
यप्तस्पन्नस्याधकारिखः भवणादिकम, स्पा वा भ्ररे भ्रोत- 
त्यो मन्तव्यो जिदिध्यासितन्य हृति श्रतेः \ तदुपयोगिषु सत्र 

भष्वादिवहुप्रनथेषु सत्स्वपि शुवादिस्तुतिभमृत्यनेकयुणविशि- 
एत्वेनाखपबुद्धीनामनायामेन बोषोपयुक्तप्ुगमार्थत्रन प्रतिश्छोकं 
मिद्धान्तमतिपादक्षतेन च सवेश्रेष्स्रमस्य प्रन्यक।रेण स्वघुखे- 

नेबोक्तं, तथाहि- 

आदो गुरुस्तव यत्न भान्ते च शिवरपूजनप् । 
पध्ये सुकुन्दस्मरणं बोधस्ारः स॒ उत्तमः ॥ १ ॥ 
सिद्धाय: षुगमा्थश्च विरेषेवेहुभिषेतः । 

ग्रन्थस्त््रेतादक्ञस्तात न भूता न भविष्यति ॥>॥ 

न स्तौमि न च निन्दामि कथयामि यथास्थितम् । 

एकेकस्मिननिंद शोके पोक्तः सिद्धान्तनिणंयः ॥ ३ ॥ 
यथा ब्रह्माण्डसधेसं पिण्ड पिण्डे व्यवस्थितम् । 



तथा सिद्धान्तसमैस्तं शोके शोकं निरूपितम् ॥ ४ ॥ 

इ्त्यादि। ~ 

अस्य ग्रन्थस्य निमीगसतमयमारभ्य श्वरच्छते ज्यतीयार्यांत 

दद्ध यतिभ्यो ऽवगम्यते, अस्य मृरुग्रन्यस्य निमाता फश्िष्ा- 

क्षिणःलयो ब्राह्मणो नरहरिनामाऽभूव, टीक्राकार तच्छिष्यो 

दित्राकरनामा, तन्तु नामद्रयं मूके टीकायां च प्रतसर्हसरश 

उपभ्यत इति 1 

अस्य चादभपुस्तकमेकं प्रसिद्धभिषम््राद् इृद्धयतिवराद् 

बिष्ठाभिधानातमाप्तमाभित्य भ्री१० <ब्रह्मविद्ररष्भ्यः शष 

तसहखरसाधूनां हृदयकमलानि अह्मविद्यामयस्ववचनकिरिणना- 

छनाऽऽत्पाऽ्नाननिरनद्रारा बोधयश्य उदापीनेषु पृञ्यतमेभ्य 

उदासीनतभद्ायस्येभ्यः परमम वयेपण्डितव्रह्यानन्दाभिषेभ्यः 

प्राचर्विभ्मो रन्धविद्येन त च्छि्यरधी तवेदान्ताश्षान्ञेरयिग- 

तशचाद्ाथतच्तैः परोपकारनिरतः परमहसगो विन्द नन्दाभिषेः 

स्वगुरूभिः भपरितेने परमहंसदयानन्देन यथामति शोपितोऽयं 

न्थ इतिश्षम् ॥ 

॥ डभभूयात् ॥ 
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